ทัวร์ ยโุ รป

อุทยานโดโลไมท์ - เซาท์ ทโี รล - วังแฮร์ เรนคิมซี - ล่องเรื อโคนิคซี
วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ ชไตน์ ฮอร์ น - ฮัลล์สตัทท์
กาหนดการเดินทาง
20-29 ก.ค. // 10-19 ส.ค. // 21-30 ก.ย. // 19-28 ต.ค. 2561 // 28 ธ.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2562

(กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)
วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2
00.35
07.10

เทีย่ ง

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (เคาน์ เตอร์ A – B) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

มิลาน – เซอมิโอเน่ – ทะเลสาบเกรดา – อุทยานโดโลไมต์ บรีเซ่ น – โบลซาโน
✈ ออกเดินางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเทีย
่ วบินที่ TG 940

เดิ น ทางถึ งกรุ งมิ ล าน ประเทศอิต าลี ผ่ า นพิ ธี ต รวจคนเข้ า เมื อ งและ
ศุลกากรแล้ ว
จากนั้ น น าท่ าน ออกเดิ น ทางสู่ Sirmeone เมื อ งอัน เก่ าแก่ ที่ มี อ ายุ ก ว่ า
2,000 ปี มีลกั ษณะภูมมิประเทศเป็ นแหลมที่ ยื่นออกไป ในทะเลสาบ
การ์ ด้า ซึ่ งมี ค วามยาวกว่า 55กิ โลเมตรเมื องนี้ จึงถู กขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุ กท่ านได้ชมเมื องเก่ าที่ แสน
สวยงาม มีร้านค้าและ ร้ านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้ อมปราการประจาเมือง ที่เป็ นจุดสัญลักษณ์ ต้ งั แต่สมัยยุค
โรมัน
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร
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ค่า
พักที่ :

นาท่ านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้ นทางสายนี้ คุ ณจะทึ่ งในความยิ่งใหญ่ ข องขุนเขาอี กครั้ ง
ระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึ มซับบรรยากาศที่หา
ไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite)
ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO
เมื่อปี 2009 ลักษณะภู มิประเทศเป็ นหน้าผาสู ง สลับกับหุ บ
เหวลึ ก เมื องบรี เซ่ น (Brixen) เมื องเก่ าที่ น่ ารั ก เต็ม ไปด้วย
ร้านค้าและร้านกาแฟ จัตุรัสเมืองเก่าที่สวยงามมีเวลาให้ท่าน
เก็บภาพความงามอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
โบลซาโน เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่อยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ตั้งอยูท่ ี่ความสู ง 1236 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
🛏 FOUR POINTS SHERATON HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่ 3 โบลซาโน – โอร์ ทเิ ซย – นั่งกระเช้ าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ – ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ ดนิ ่ า ดิ เอมเพสโซ – โบล
ซาโน
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ สถานี กระเช้ าผ่ อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม
นาท่ านขึ้น กระเช้ าสู่ จุด ชมวิว แอล์ป เดอ ซู ส ซิ (Alpe di Siusi)
เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิง่ ใหญ่อลังการของกลุ่ม
เขาใน Dolomite ได้อย่างชัดเจน

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่ :

วันที่ 4

 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควร ออกเดินทางชมความงามแห่ งโดไมท์กนั ต่อ ในเส้นทางสวยเล็กๆ เพราะเราเชื่ อว่า ความสวยงาม
ระหว่างทางนั้น น่ าจดจาไม่ น้อยแวะถ่ า ยรู ป กัน ไปตลอดทาง
ผ่านชมทะเลสาบ เบรี ยซ (Braies) เขตอุ ทยานแห่ งชาติ Fanes
Sennes Braies ตามตานานกล่าวว่าที่นี่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของยักษ์ ที่
คอยคุ ้ม ครองเหมื อ งทองค าใต้ พิ ภ พ จากนั้ นชม ทะเลสาบ
Misurina ณ เมื อ งเบลลู โ น่ ทะเลสาบที่ มี ค วามยาวถึ ง 2.6
กิ โลเมตร ลึ กกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สู ดดมหายใจลึ ก ๆ
ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ที่ใส
เป็ นเงาสะท้อนเห็ นวิวเขาลดหลัน่ ไปมา อันมีฉากหน้าเป็ นโรงแรมสี เหลืองตัดกันกับฟ้ าครามสวยจับใจนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองกอร์ ตีนา ดัมเปซโซ เมืองแสนสวยในหุ บเขาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเดิ นเล่น
ชมเมืองหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
🛏 FOUR POINTS SHERATON HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

โบลซาโน – เวอร์ เซียโก ดิ โซปรา – นัง่ กระเช้ าสู่ เขาเฮล์ม – เซลล์ อัม ซี
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เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่ :

วันที่ 5
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
มี เวลาเก็ บ ความประทับ ใจ ค่ อ ย ๆ ซึ ม ซั บ บรรยากาศอัน
งดงามของตัวเมือง ได้เวลาสมควรออกเดินทางชมความงาม
แห่ ง โดไมท์ก ัน ต่ อ ในเส้ น ทางสวยเล็ ก ๆ เพราะเราเชื่ อว่า
ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจาไม่นอ้ ยแวะถ่ายรู ปกัน
ไปตลอดทาง เดิ น ทางถึ ง หมู่ บ ้ า นเวอร์ เซี ย โก ดิ โซปรา
(Versciaco di Sopra) นาท่านโดยสารกระเช้า ขึ้นสู่ จดชมวิว
เฮล์ม(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จากบริ เวณ Helm Restaurant ที่ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ที่ทาจาลองไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซล อัม ซี (Zell am See) เมือง
รี สอร์ทริ มทะเลสาบ ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดในออสเตรี ย นาท่าน
เช็ ค -อิ น โรงแรมที่ พ ัก หลัง จากนั้ นมี เวลาให้ ทุ ก ท่ า นเดิ น เล่ น
ส ารวจตัวเมื อง หรื อนั่งพัก ผ่อนริ ม ทะเลสาบที่ แสนสวยแห่ งนี้
นอกจากนี้ ยงั มีร้านค้าที่จาหน่ ายสิ นค้าท้องถิ่นและสิ นค้าแบรนด์
เนมจากยุโรปมากมาย
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
🛏 TIROLERHOF HOTEL ZELL AM SEE ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เซลล์ อัม ซี – นั่งกระเช้ าขึน้ เขาคิทซ์ เทียนฮอร์ น – ตะลุยลานหิมะ – เบิร์ชเทสการ์ เด้ นท์ – ล่องเรื อทะเลสาบ
โคนิค
 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้น นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องคัพ รุ น (Kaprun) ที่ ต้ งั ของยอด
เขาคิ ท ส์ ช ไตน์ ฮ อร์ น Kitzsteinhorn น าท่ า นนั่ ง กระเช้ า สู่ ย อดเขา
คิ ท ส์ ช ไตน์ ฮ อร์ น Kitzsteinhorn ที่ ท อดตัว อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของ
ยอดอัล ไพน์ มี ค วามความสู ง 3,029 เมตร ตั้ง อยู่ใ นเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ โฮเฮอเทาแอร์ น “Hohe Tauern National Park” ก่ อ ตั้ง ขึ้ น
ใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็ นอุทยานแห่ งแรกของประเทศออสเตรี ย เป็ น
เขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นาท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ าน เดิ น ท าง สู่ เมื อ ง เบิ ร์ ช เท ส ก าร์ เด้ น ท์ (78 ก .ม .)
“BERCHTESGADEN” เมื อ งเก่ า ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยศิ ล ปะการสร้ า ง
อาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ตกแต่ง
ด้วยลายปูนสไตล์สตัดโกและในอดี ตเคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่
ของกองทัพนาซี ทางตอนใต้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขา
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ค่า

อัลไพน์และทะเลสาบโคนิก นาท่านล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบโคนิ ก (Konigsee Lake) หรื อที่รู้จกั กันใน
นาม “ทะเลสาบกษัตริ ย”์ เป็ นทะเลสาบที่ ลึกที่ สุดในเทือกเขา แอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสู งชันที่มีความสู ง
เหนื อระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็ นทะเลสาบที่ ใสที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี นาท่าน
ล่ อ งเรื อ ชมความงดงามรอบๆ ทะเลสาบ โดยเฉพาะการไปชม ความงดงามของ ภู เขาเจนเนอร์ (JENNER
MOUNTAIN) ที่รายล้อมตัวเมืองแสนสวย
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : 🛏 KRONE HOTEL, BERCHTESGARDEN ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 6 เบิร์ชเทสการ์ เด้ นท์ – พระราชวัง แฮร์ เรนคีมเซ – ฮัลล์สตัทท์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
พักที่ :

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องปรี น โดยสารเรื อข้ ามไปสู่ เกาะแฮร์ เรนอิน
เซ ล (Herreninsel) เพื่ อ ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง แ ฮ ร์ เร น คี ม เซ
(Herrenchiemsee) ซึ่ งเป็ น พ ระราชวัง ที่ ตั้ งอยู่ บ น เกาะกล าง
ทะเลสาบคีมเซ (Chiemsee) เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาเยิร์น
(บาวาเรี ย) พระราชวังแห่งนี้ เป็ นพระราชวังที่ใหญ่และหรู หราที่สุด
ของกษัตริ ยล์ ุ ดวิกที่ สองแห่ งบาเยิร์น ออกแบบโดย Christian Jan,
Franz Seitz, Georg Dollman สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 - 1885 นาท่านเข้าชมพระราชวังที่ได้รับการขนานนามให้
เป็ น “พระราชวังแวร์ ซายน์แห่ งบาวาเรี ยน” เป็ นที่น่าเสี ยดายที่พระราชวังแห่ งนี้ ยงั สร้ างไม่เสร็ จสมบูรณ์ ศิลปะ
การตกแต่งล้วน อลังการจากช่ างฝี มื อในยุคนั้นที่ ท่านจะได้เห็ นจากห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลอง
พระองค์ และที่ โดดเด่นที่สุดคือห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ ง "ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ (Hallstatt)" เมื อ งริ ม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรี ย ตั้งอยู่ทางฝั่ งตะวันตก
เฉี ย งใต้ข องทะเลสาบฮัล ล์ช ตัท ท์ หรื อ ฮัล ล์ชตัท ท์เทอร์ ซี เป็ น
หนึ่งในเมือง ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากเป็ นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศออสเตรี ย โดยเมื อ งฮัล ล์ ช ตัท ท์ น้ ั นอยู่ ใ นรั ฐ อัป เปอร์
ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย ดิ นแดนซึ่ งมี
วัฒนธรรมสื บทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการ
ประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ ยวประสบการณ์ จากจารี ตประเพณี ที่ยงั คงมี ชีวิตชี วา นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ใน
เมืองฮัลสตัทท์ ริ มทะเลสาบ
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
🛏 HERITAGE HOTEL / SCALARIA HOTEL SANKT WOLFGANG ที่พกั ระดับใกล้เคียง

***ห้ องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์ มีจานวนห้ องจากัด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ย้ ายไปยังโรงแรมริมทะเลสาบเซนต์ วูฟกัง ที่มีบรรยากาศใกล้ เคียงแทน***

วันที่ 7 ฮัลล์สตัทท์ – วาเคา – ล่องเรื อแม่ นา้ ดูป – เมลค์ – เวียนนา
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
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เทีย่ ง
บ่าย

นาท่ านเดินทางสู่ บริ เวณวาเคาน์ วาเลย์ ” (Wachau Valley) นาท่ านลงเรื อล่ องชมความงามของวาเคาน์ วาเลย์
ดินแดนช่ วงสั้ นๆ บริ เวณสองฝั่ งแม่ น้าดานูบ (เพียง 22 ไมล์ จากความ
ยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์) ที่มีลกั ษณะภูมิทศั น์หลากหลาย มีโบราณสถาน
ทางวัฒนธรรมและ หมู่สถาปั ตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็ก
เมืองน้อย เรี ยงรายตลอดสองฝั่ งแม่น้ า ลักษณะที่ สร้ างความโดดเด่ น
ให้ แก่ เขตวาเคา คื อ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ าดานู บ ที่ ค ด
เคี้ยว ผ่านทุ่งหญ้าและพุม่ ไม้เขียวชอุ่มริ มฝั่ง ไร่ องุ่นขั้นบันได หมู่บา้ น
ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะของตั ว ฟาร์ ม โบสถ์ ปราสาท และซาก
โบราณสถานฯลฯ จนถึ ง ส านั ก สงฆ์ เมลค์ ปราสาทเชิ ร์ น บื อ เฮล
Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอัก ชไตน์ ดื น ชไตน์ และฮิ น แทร์
เฮาส์ จนถึงสานักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็ นได้แต่ไกล ผ่าน
“ปราสาทดรุ นสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็ นที่คุมขังพระเจ้ารชาร์ ดใจสิ งห์ แห่งอังกฤษ ที่มาร่ วมในสงคราม
ครู เสด
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชม “เมืองเมลค์ ” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้ านเรื อนในยุค “เรอเนอซองส์ ” เป็ นจุดแวะพัก
ยอดนิ ยมที่ ต้ งั อยู่ตรงช่ วงคุ ้งน้ าของแม่ น้ า ดานู บ ช่ วงที่ ไหลผ่าน
ประเทศออสเตรี ยที่ต้ งั ของเมืองนี้ มีความสาคัญมาแต่ครั้งโบราณ
ตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิ ร์กที่ ปกครอง
ออสเตรี ย ชมความงามของ “โบสถ์สตีฟ ท์เมลค์” ที่ มี อายุเก่ าแก่
กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิ คที นที่ ต้ งั อยู่ บนหน้าผาริ ม ฝั่ งแม่ น้ า
ดานู ป ชมโบสถ์ใหญ่ ที่ตกแต่งด้วยศิ ลปะสไตล์บ ารอคที่ มีความ
งดงามวิ จิ ต รพิ ส ดารที่ สุ ดในโลก ที เดี ย ว ผนั ง สุ กปลั่ ง ด้ ว ย
ทองเหลืองอร่ ามทุกด้าน ส่ วนเพดานเป็ นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดู สูงชนฟ้ าที่แห่ งนี้ ใช้เป็ นพื้นเรื่ องของ
นิยายขายดีระดับโลกเรื่ อง A Nome of a Rose จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ กรุ งเวียนนา นาคณะเที่ยวชม “กรุ ง
เวียนนา (Vienna)” เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย เป็ นศูนย์กลางแห่งความเจริ ญจากอดีตกาลมาสู่ ปัจจุบนั เป็ น
เมืองประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งราชวงศ์ฮบั ส์บวร์กเป็ นราชวงศ์ที่มี บทบาท
เด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า
“เป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ ด้วยศิลปะและการดนตรี ระดับโลก” ชื่ อเสี ยงนี้
เป็ นผลมาจาก นักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผูย้ ิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วง
ชี วิตที่ เวียนนาและสร้ างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่ น โวล์ฟกังอามาเด
อุส โมซาร์ ท และ ลุ ดวิก ฟั นเบโธเฟน เริ่ มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวง
แหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุ ป รากร พระราชวังฮอฟบวร์ ก อาคารรั ฐ สภา ศาลาว่า การ มหาวิท ยาลัย
เวียนนา โบสถ์ประจาเมือง ศาลสู ง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดิ นเล่ นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ”
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ค่า

สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง และยังเป็ นที่ต้ งั ของ “อนุสาวรี ย ์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ (Johannes Strauss)”
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : 🛏 AUSTRIA TREND PARKHOTEL SCHÖNBRUNN ที่พกั ระดับใกล้เคียง
***หมายเหตุ ในช่ วงฤดูหนาว พ.ย.-เม.ย. ของทุกปี เรื อระหว่างวาเคา-เมลค์ -ดรุ นสไตล์ จะปิ ดปรับปรุ ง ทางบริษทั ฯจะจัดล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูปในกรุ งเวียนนาแทน แต่ ยงั คง
เที่ยวเมืองต่ างๆระหว่ าทางตามปกติ***

วันที่ 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะเข้ าชมภายใน พระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์
ฮัปสบวร์ กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า” จักรพรรดินีแห่ ง
จักรวรรดิ โรมันที่ ต้ งั พระไทว่า จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ ให้มีความงดงามไม่แพ้พ ระราชวังแวร์ ซายส์ ในกรุ ง
ปารี ส” ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวน และ น้ าพุอย่างสวยงาม
อัน เป็ นที่ ม าของชื่ อ พระราชวัง เชิ น บรุ น น์ ในอดี ต นั้น พระราชิ นี
ฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวติ ช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่ งนี้
และ โมสาร์ ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จ
มาประทับ อยู่ก ับ พระราชโอรสของพระองค์ สั ม ผัส ความงามอัน
วิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน
ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ไชนี สรู ม ห้องบอลลูม ใช้
จัดงานเต้นรา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุ บนั ยังมีการใช้งานอยู่เป็ นครั้ ง
คราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จดั แต่งไว้อย่างร่ มรื่ นงดงาม
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าคณะเดิ น ทางเข้า สู่ “ถนนคาร์ ท เนอร์ ” ย่า นถนน
การค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ
มากมาย ชม “โบสถ์ เซนต์ ส ตี เฟน (St.Stephen Cathedral)”
หรื อในภาษาเยอรมัน ว่า ชเตฟานส์ โดม (Stephansdom) เป็ น
โบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิ กตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 13 ถือ
เป็ นโบสถ์คู่บ ้านคู่เมื องของประเทศออสเตรี ย มี เวลาให้ท่าน
เดินเล่น หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าในย่านกลางเมืองตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : 🛏 AUSTRIA TREND PARKHOTEL SCHÖNBRUNN ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 9 เวียนนา – เดินทางกลับ
เช้ า
14.30 น.

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารเช้า นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา
✈ ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย
่ วบินที่ TG 937
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วันที่ 10 กรุงเทพฯ
05.10 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ
่ งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศ
ทีท
่ างคณะเดินทางในขณะนน
ั้ เพือ
่ ความสนุกสนาน และความปลอดภ ัยในการเดินทาง โดยบริษ ัทฯ ได้มอบหมายให้ ห ัวหน้าท ัวร์ผน
ู ้ าท ัวร์
้ ารต ัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมูค
มีอานาจต ัดสินใจ ณ ขณะนนท
ั้ งนี
ั้ ก
่ ณะเป็นสาค ัญ

อ ัตราค่าบริการ
่ ง
ออกเดินทางชว

ผูใ้ หญ่พ ัก
เด็ กอายุตา
่ กว่า 12 ปี
ห้องละ 2 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็ กอายุตา
่ กว่า 12 ปี
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )

พ ักท่านเดียว/ห้อง
จ่ายเพิม
่

ก.ค.-ส.ค. 2561

95,900

95,900

95,900

25,900

ก.ย.-ต.ค. 2561

92,900

92,900

92,900

25,900

28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561

99,900

99,900

99,900

29,900

ั้ รกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม
ต้องการเดินทางโดยชนธุ
่ เติมจากเจ้าหน้าทีบ
่ ริษ ัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน//เวียนนา-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 16 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั ฯ
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
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ทัวร์ ยโุ รป
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษั ท ฯจะทาการยื่ น วีซ่ าของท่ านก็ต่ อ เมื่ อ ในคณะมี ผ้ ู ส ารองที่นั่ ง ครบ 20 ท่ าน และได้ รั บ คิ ว การตอบรั บ จากทางสถานทู ต
เนื่องจากบริ ษทั ฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทฯเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท ฯจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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