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สัมผัสความงามของสถาปตยกรรมและธรรมชาติที่สวยงามทามกลางขุนเขาและทะเลสาบ
ในยุโรปกลาง ทางตอนใตของเทือกเขาแอลป ออสเตรีย สโลเวเนีย และเยอรมนี
วันเดินทาง 17-24 ก.พ./9-16 มี.ค./31 มี.ค.-7 เม.ย./28 เม.ย.-5 พ.ค./5-12 พ.ค. 62

โดยการบินไทย
** สะสมไมล Royal Orchid Plus 50 % **
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบินไทย หัวหนาทัวร และ
เจาหนาที่บานทัวร (บีที โกบอล คอนเนคเตอร) รอตอนรับและอํานวยความสะดวกดานการเช็คอินและสัมภาระ
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ – คลาเกนเฟรท
01.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna)โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใชเวลาเดินทาง 10.55 ช.ม.)
07.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 5 ช.ม.) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร
08.15 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศลงทางตอนกลางของประเทศออสเตรียสู เมืองกราซ
(Graz) (ระยะทาง 199 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองใหญอันดับ 2
ของออสเตรียและเปนเมืองหลวงของแควนสตีเรีย (Styria) ตั้งอยูริมแมน้ําเมอร และ
เคยไดรับเลือกใหเปน “เมืองหลวงแหงวัฒนธรรมยุโรป” ในปค.ศ. 2003 เปนเมืองแหง
วิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัยเกาแกถึง 6 แหง หนึ่งในนั้น ไดแก มหาวิทยาลัยกราซ
กอตั้งในปค.ศ. 1585 บุคคลสําคัญของโลกหลายทานเคยศึกษาที่นี่ อาทิ โจฮัน เคปเลอร
ผูคนพบวงโคจรของดาวพระเคราะห และเออรวิน นักฟสิกส เจาของรางวัลโนเบล ผูคิดคน กราซเปนเมืองที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานอีกเมืองหนึ่งของออสเตรีย ชื่อของเมืองมาจากคําวา Grazt แปลวา “ปราสาทเล็ก” (แปลจากภาษาสโลวัค เนื่องจากใน
อดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสโลเวเนีย) นําทานนั่งรถชมเมืองที่ผสมผสานระหวางความทันสมัยและอาคารเกาแก ผานชม “เกาะ
ลอย” ที่สรางขึ้นกลางแมน้ําเมอร เปนเกาะจําลองที่ออกแบบทันสมัยสะดุดตา แลวเขาสู“เขตเมืองเกา” ที่ต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ
องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1999 นําทานขึ้นสูดานบนที่มี “หอนาฬิกา Uhrturm” ที่ถือเปน
สัญลักษณของเมือง เห็นโดดเดนแตไกล และยังมีปอมปราการเกาแก สวนสาธารณะ บริเวณดานบนนี้สามารถมองเห็นวิวของ
เมืองไดสวยงาม
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางตอสู คลาเกนเฟรท (Klagenfurt) เมืองหลวงของรัฐคารินเทีย
(Carinthia) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ช.ม.) อยูทางตอน
ใตของออสเตรียติดกับประเทศสโลเวเนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบริเวณทะเลสาบ
เวอรเทอรเซ (Worthersee) ลอมรอบดวยภูเขาที่ปกคลุมไปดวยปาอันอุดมสมบูรณ
เขาสู “จัตุรัสเมืองเกา” ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารสําคัญๆที่สรางขึ้นในสไตลเรอเนสซองส ชมความงดงามของ “ลานน้ําพุมังกรลินทวูรม” (Lindworm Fountain) ถูก
สรางขึ้นในปค.ศ. 1593 เปนสัญลักษณของเมืองที่นักทองเที่ยวเมื่อมาถึงเมืองนี้แลว ตองถายรูปเปนที่ระลึก แลวไปชม “เมือง
จําลองมินิมุนดูส” (Minimundus) ซึ่งแสดงสถาปตยกรรมแบบจําลองขนาดเล็กของสถานที่สําคัญจากทั่วโลกที่สรางขึ้นใน
อัตราสวน 1:25 มากกวา 150 แหง อาทิ อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ, มหาวิหารเซนตปเตอร, CN Tower, ซิดนียโอเปราเฮาส, หอเอน
ปซา, หอไอเฟล, ทําเนียบขาว, หอคอยแหงลอนดอน และอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Seepark Hotel  หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง

คลาเกนเฟรท – กรุงลุบเบลียนา (สโลเวเนีย) – ถ้ําโพสทอยนา – ปรัน
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อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นํ า ท า นออกเดิ น ทางข า มพรมแดนสู สาธารณรั ฐ สโลเวเนี ย (Slovenia)
ประเทศเล็ กๆ ที่ แ ยกตัว ออกมาจากประเทศยู โ กสลาเวี ย ในป ค.ศ. 1991 ตั้ง อยู ริ ม
ทะเลอะเดรียติก ในหุบเขาอัลไพนที่เปนดานผานสู ประเทศสําคัญในยุโรป เขาสู
กรุงลุบเลียนา (Ljubljana) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐสโลเวเนีย ตั้งอยูบริเวณใจกลางของ
ประเทศ แตมีพื้นที่เพียง 275 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณที่สองแมน้ํามาบรรจบกันคือ
แมน้ําลุบเลียนิกา ( Ljubljanica River) และแมน้ําซาวา (Sava River) นําทานเที่ยวชม “เมืองเกา” ที่ผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมบารอคและอารตนูโว ซึ่งไดรับอิทธิพลจากออสเตรีย โดยเฉพาะจากเมืองกราซและซาลสบวรก หลังจากเกิด
แผนดินไหวถึง 2 ครั้งในปค.ศ. 1511 และค.ศ. 1896 การสรางเมืองใหมจึงเปลี่ยนเปนบารอคในครั้งแรกและเปนอารตนูโวใน
ครั้งที่สองดังที่เห็นในปจจุบัน ชม “อนุสาวรียฟรานซ เพรเซเรน” กวีเอกของสโลวีนีย (1800-1849) ผูประพันธเพลงชาติ เดน
เปนสงาอยูกลาง “จัตุรัสเพรเซเรน” (Preseren Square) สวนทางทิศเหนือของจัตุรัสเปน “โบสถนิกายฟรานชิสกัน”
(Franciscan Church) แบบบารอคสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเวลากอสรางถึง 14 ป (ค.ศ. 1646-1660) และติดกันคือ “อารามฟราน
ซิสกัน” (Franciscan Monastery) สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13 มีชื่อเสียงดวย “หองสมุด” ที่มีหนังสือมากมายหลากหลายแขนงกวา
70,000 เลม ในขณะที่เยื้องไปทางทิศตะวันออกคือ “ศูนยเภสัชกรรมลุบเลียนา” (Ljubljana Central Pharmac y) ที่ในอดีตเคย
เปนพระราชวัง สวนทางทิศใตดานแมน้ําลุบเลียนิกาเปนที่ตั้งของ “The Triple Bridge” สัญลักษณของเมืองเดิมเปนสะพานเดียว
มีการกอสรางหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งปค.ศ. 1842 สถาปนิกชาวอิตาเลียนไดออกแบบและรื้อสรางใหมเปนสะพานกลางใน
ปจจุบัน จากนั้นในปค.ศ. 1929 สถาปนิกชาวสโลวีเนียนไดออกแบบ “สะพานคนเดิน” สรางเพิ่มเขาไปทั้งสองดานขนาบ
สะพานเดิม เพื่อขยายไมใหแออัดเปนคอขวด แลวไปชม “สะพานมังกร” (Dragon Bridge) ที่ถูกสรางขึ้นแทนที่สะพานไมเดิม
ในปค.ศ. 1819 เปนสะพานเสริมคอนกรีตแหงแรกของสโลเวเนีย และยังเปนสะพานแรกที่ปูดวยน้ํามันดิน (Asphalt) ใชเวลา
สรางถึง 82 ปจึงเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1901 แตที่มีความสําคัญและกลายมาเปนสัญลักษณของเมืองคือ “รูปปนมังกร” 4 ตัวที่
ประดับอยูทั้ง 4 มุมของสะพานนั่นเองและเปนที่มาของชื่อสะพาน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางสู โพสทอยนา (Postojna) (ระยะทาง 55 ก.ม. เดินทางประมาณ 40 นาที)
เมืองเล็กๆ ที่กลายมาเปนเมืองทองเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศ นําทาน “นั่งรถ
รางไฟฟา” เขาชม “ถ้ําโพสทอยนา” (Postojna Cave) ถ้ําสวยที่สุดแหงหนึ่งใน
ยุโรป มีความยาว 20,570 เมตร แตเปดใหเขาชมเพียง 5.3 ก.ม. นับวาเปนระยะทาง
ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (ภายในถ้ําอุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส กรุณา
เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตที่ใหความอบอุนแกรางกาย) ตลอดเสนทางภายในถ้ําขนาดใหญ
แหงนี้ ทานจะพบกับความอัศจรรยของธรรมชาติที่บรรจงสรางหินงอก หินยอย ประดุจงานศิลปะที่แกะ สลักลวดลายงดงาม
กระทบกับแสงไฟ เลนสีสัน เพิ่มความวิจิตรใหกับแตละหอง ตื่นตากับหอง “Concert Hall” ที่มีขนาดใหญมากจุไดถึง 10,000 คน
สามารถเลนซิมโฟนี ออรเคสตาไดทั้งวง แลวไปชมสัตวชนิดหนึ่ง เปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ตาบอด อาศัยอยูในน้ําที่ไหล กัดเซาะ
หินปูนใตพื้นดิน ชาวบานแถบนี้เรียกวา “ปลามนุษย” (Human Fish) เพราะลักษณะผิวหนังที่มีสีอมชมพูคลายมนุษย แตในทาง
วิทยาศาสตรเรียก “Proteus anguinus” จากนั้นเดินทางสู เมืองปรัน (Piran) (ระยะทาง 74 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
เมืองเกาแกขนาดเล็ก ตั้งอยูบนแหลมที่ยื่นไปในอาวเอเดรียติกลอมรอบดวยน้ําทะเลสีเทอควอยซ ทางตะวันตกเฉียงใตของ
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สโลเวเนีย (ระยะทาง 74 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) อาคารบานเรือนไดรับอิทธิพลแบบเวเนเชียน-อิตาเลียน จึงถือ
เปน “เพชรเม็ดงามศิลปะแบบโกธิค-เวเนเชียนแหงสโลเวเนีย”
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Hotel Piran  หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
ปรัน – โคเปอร – เบลด
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินเที่ยวเมืองปรัน เขาสูจัตุรัสใจกลางเมือง “Tartini Square” ที่รายลอมดวยอาคารศิลปะแบบ
โกธิค สีสันสดใส บรรยากาศผอนคลาย ไมพลุกพลาน ทางเดินทางปูดวยหิน สามารถเดินถึงริมทะเลที่
มีเรือยอรชนักทองเที่ยวจอดเรียงรายอยู ขึ้น “กําแพงเมืองเกา” (Piran Town Walls) ซึ่งเปนจุดชมวิว
เมืองมุมสูงที่สวยงาม เมืองที่ยื่นไปในทะเล หลังคาสีสมตัดกับน้ําทะเลและทองฟา แวะถายรูปกับ
“โบสถเซนตจอรจ” (St. George's Parish Church) เปนโบสถประจําเมือง นิกายโรมัน คาทอลิค
สรางในศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบนเนินเขา สถาปตยกรรมเวเนเชียน-เรเนสซองค ไดรับการบูรณะปรับปรุง
ตอเติมหลายครั้ง ดานหนาของโบสถเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง จากนั้นเดินทางตอสู อิโซลา
(Izola) (ระยะทาง 11 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) อีกเมืองชายฝงทะเลอะเดรียติกที่มีเสนหอีกเมือง ชาวเมืองยังคง
อาชีพประมง และยังขึ้นชื่อเรื่องออเรนจไวน ที่กําลังไดรับความนิยมในกลุมคนรักสุขภาพ และกีฬาทางน้ํา ใหทานเดินเที่ยวชม
เมืองที่ไดบรรยากาศหลายอารมณ ทั้งเมืองเกายุคกลาง ทางเดินปูดวยหิน โบสถบนเนินเขา และทาเรือที่มีเรือจอดเทียบเรียงราย
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทาง เมืองโคเปอร (Koper) เมืองเกาที่สุดของสโลเวเนียและเปนเมืองทา
ที่ทันสมัย (ระยะทาง 8 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เขาสูจัตุรัสใจกลาง
เมือง “ติโตสแควร” (Tito Square) นับเปนจัตุรัสใจกลางเมืองที่สวยงามที่สุดใน
ภูมิภาคเวเนเชียน รอบๆ จัตุรัสรายลอมดวยอาคาร พระราชวังแพรโตเรียน หอนาฬิกา
ศาลาวาการเมือง โบสถ ฯลฯ ใหทานเดินชมเมืองและเก็บภาพสวยๆ จากนั้นเดินทาง
สู เมืองเบลด (Bled) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30) เปนเมืองสวย
และมีชื่อของประเทศสโลเวเนียอีกเมืองหนึ่ง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ แวดลอมดวยเทือกเขาจูเลียน แอลป
(Julian Alps) เปนจุดที่แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน ตัวเมืองอยูสูงกวา ระดับน้ําทะเล 501 เมตร ทําใหภูมิอากาศไมรอนและ
ไมหนาวจนเกินไป เหมาะเปนที่พักผอนหยอนใจทั้งป
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Hotel Kompas  หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง
เบลด – ฮัลลส ทัทท (ออสเตรีย) – เซนต วูลฟกัง
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทาน “ลองเรือ Pletna” ใน “ทะเลสาบเบลด” (Lake Bled) ที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งบอฮิงจ (Bohinj glacier)
ทะเลสาบมีความยาวถึง 2,120 เมตร และกวาง 1,380 เมตร สวนที่ลึกที่สุดคือ 30.6 เมตร น้ําในทะเลสาบเกิดจากการละลายของ
น้ําแข็งในชวงสุดทายของยุคน้ําแข็ง (Ice Age) หลังจากนั้นมาน้ําที่เติมเต็มอยูในทะเลสาบแหงนี้มาจากน้ําแรรอนธรรมชาติใต
พิภพ จึงใสบริสุทธิ์และไมเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว ระหวางลองเรือจะมองเห็น “ปราสาทเบลด” (Bled Castle) สรางบนหนาผา
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สูง 130 เมตรเหนือทะเลสาบเบลด เริ่มปรากฏในประวัติศาสตรเมื่อปค.ศ. 1004 วา
จักรพรรดิเฮนริคที่ 2 แหงเยอรมันมอบปราสาทเบลดใหเปนของขวัญแดบิชอปอัลบู
อินแหงบริกเซน นับวาเปนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดของประเทศสโลเวเนีย แตสิ่งเดียว
ที่หลงเหลือจากยุคนั้นใหเห็นถึงปจจุบันคือ “หอคอยแบบโรมันเนสค” ตอมาในปลาย
ยุคกลางจึงไดมีการกอสรางหอคอยและปอมปราการเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งอาคารอื่นๆ ใน
แบบบารอค ในขณะที่หอสวดมนตสรางขึ้นหลังสุดในศตวรรษที่ 16 แบบโกธิค แต
ตอมาราวปค.ศ. 1700 ถูกซอมแซมใหมเปนแบบบารอค ภายในมีภาพเขียนสีแบบเฟรสโก อยางไรก็ตามปราสาทเบลดที่เห็นใน
ปจจุบันไดรับการซอมแซมใหมทั้งหมดในปค.ศ. 1952 -1961 เรือเทียบทาที่ “เกาะเบลด” (Blejski Otok) กลางทะเลสาบ ชม “หอ
ระฆังโบราณ” และ “โบสถบารอค” ที่สรางครอมโบสถโบราณกอนยุคโรมันเนสค ซึ่งมีเหลือเพียงไมกี่แหงในประเทศแถบนี้ ให
เวลาทานชมและถายรูปเปนที่ระลึก จากนั้นลองเรือกลับสูฝง (การลองเรือในหนาหนาว อาจมีเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับอากาศ)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
เดินทางขามชายแดนสูประเทศออสเตรียไปยัง หมูบานฮัลลสทัทท (Hallstatt) (ระยะทาง
223 ก.ม. เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เปนหมูบานที่อยูในเขต “ซาลสคัมเมอรกูท” เดินเที่ยว
ชมหมูบานที่ไดรับสมญานามวา “เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก” “องคการยูเนสโก
ไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก ในปค.ศ. 1997” มีประชากรอาศัยอยูราว 800 คน ชมบาน
เรือนเล็กๆ นารักสวยงามถูกดัดแปลงเปนรานคาตางๆ และรานอาหารมากมาย สลับกับ
โรงแรมที่ตกแตงสวยงาม บางก็สรางลดหลั่นเปนชั้นๆ ตามแนวเขา ภาพของหมูบานที่มี
เทือกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังที่งดงามราวภาพวาด คือ ภาพที่ถูกเผยแพรไปมากที่สุด ทําใหนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
เดินทางมาสัมผัสความงามตลอดทั้งป จากนั้นเดินทางสู หมูบานเซนต วูลฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที) เปนหมูบานเล็กๆ ริมทะเลสาบชื่อเดียวกัน ในขณะที่ดานหลังเปนภูเขาจึงทําใหหมูบานนี้มีเสนห
งดงาม เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวที่ตางหลั่งไหลเขามาไมขาดสายตลอดป ทั้งฤดูรอนที่มาตกปลา เดินปา หรือวายน้ํา
ในขณะที่ฤดูหนาวมาเลนสกี
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Hotel Scalaria  หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เซนต วูลฟกัง - กมุนเดน - มอนดเซ - มิวนิค
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู กมุนเดน (Gmunden) อีกเมืองริมทะเลสาบที่มีเสนห ตั้งอยูในเขตอัพ
เพอรออสเตรีย เปนเมืองทาที่คึกคัก และมีชื่อเสียงดานเซรามิค (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 50 นาที) เขาสูจัตุรัสใจกลางเมือง ในอดีตถือเปนเมืองหลวงของการคา
ขายเกลือ ในบริเวณเปนที่ตั้งของ “ศาลาวาการเมือง” (Town Hall) ที่สวยงามดวยศิลปะเรอ
เนสซองค และเปนแหงเดียวในออสเตรียที่ระฆังราว (Chime) ทํามาจากเซรามิคแลวนําทาน
ไปชม “ปราสาทออรท” (Schloss Ort) เปน 1 ใน 10 ปราสาทของออสเตรียที่สวยงาม ตัว
ปราสาทมีสีขาว สวยเรียบและคลาสสิค ตั้งอยูบนเกาะจําลองกลางทะเลสาบ Traunsee สรางขึ้นในปค.ศ. 1080 โดย Hartnius of
Ort โดยเปนที่อยูของเหลาขุนนางเรื่อยมา เพราะมีบรรยากาศที่สวยงามที่โอบลอมดวยภูเขาและอยูกลางน้ํา ปจจุบันอยูในความ
ดูแลของเมือง จากนั้นเดินทางสู เมืองมอนดเซ (Mondsee) เมืองสวยริมทะเลสาบอีกเมือง (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
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ประมาณ 40 นาที) และเปนเมืองที่ใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร The Sound of Music ในฉากแตงงาน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ใหทานเดินเที่ยวชมเมือง ไปชม “โบสถเซนตไมเคิล” (St. Michael Basilica/Mondsee Abbey)
ที่ใชเปนฉากแตงงานในภาพยนตร The Sound of Music โบสถนี้สวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบ
บาร็อค ตั้งโดดเดนอยูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู มิวนิค (Munich)
(ระยะทาง 162 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงของแควนบาวาเรียและเมืองที่ใหญเปน
อันดับ 3 ของเยอรมนี มิวนิคเปนเมืองที่มีความทันสมัยและสงางาม ผสมผสานกับขนบธรรมเนียม
แบบดั้งเดิม เขาสู “จัตุรัสมาเรียน” (Marienplatz) ในเขตเมืองเกาใจกลางเมือง ตั้งชื่อตาม “รูปปน
พระแมมารี” กลางจัตุรัสกวาง ถือเปนหัวใจของเขตเมืองเกา มีสถานที่สําคัญๆ ไดแก “ศาลาวาการเมืองหลังใหม” ที่พระเจา
ลุดวิกที่ 1 มีบัญชาใหสรางในรูปแบบศิลปะนีโอโกธิก แตสิ่งที่โดดเดนและนักทองเที่ยวตองมาชม ณ ที่แหงนี้ คือ “หอนาฬิกา”
สูงถึง 85 เมตร มีเวลาใหทานเดินชมและเลือกซื้อสินคาที่ “ถนนคนเดิน” ที่กวางใหญรายลอมดวยรานคาหลากหลาย อาทิ ราน
กลองถายรูป,หนังสือ, ของที่ระลึก, เสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องครัว, รานอาหาร, รานกาแฟ, รานเบเกอรรี่ ฯลฯ รวมทั้ง
หางสรรพสินคาใหญดวย ชวงหนารอนจะคึกคักไปดวยนักแสดงละครเร, นักรอง, กายกรรม, ศิลปนพเนจรที่จะมาแสดง
ความสามารถในรูปแบบ ตางๆ เพื่อแลกกับเศษเหรียญจากคนผานไปมา หรือเดินไดไมไกลกัน คือ “ตลาดวิคทอเรียน” เปน
ตลาดเกาแกอายุกวา 200 ป จําหนายสินคาประเภท ผัก ผลไม อาหารสดและแหง ขนมและเครื่องดื่ม อิสระใหทานไดเลือกชม
และซื้อสินคาตามหางสรรพสินคา หรือรานคายอยมากมาย ตามอัธยาศัย (หากตรงกับวันอาทิตย รานคาจะปด แตจะนําทาน
เดินทางชมอาคารตางๆ ที่อยูในบริเวณจัตุรัส)
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Maritim Hotel München  หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
มิวนิค – กรุงเทพฯ
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานนั่งรถผานชมสถานที่สําคัญๆ ของ เมืองมิวนิค (Munich) แวะชม “โอลิมปก
ปารค” (Olympiapark) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่มิวนิคเปน
เจาภาพในปค.ศ. 1972 ภายในบริเวณจะมีหอคอยโอลิมปก (Olympiaturm) นับเปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในมิวนิค ปจจุบันชาวมิวนิคมักใชสวนแหงนี้จัดกิจกรรมทางการ
กีฬาและ นันทนาการเปนประจํา ไมไกลกันจะเปน “พิพิธภัณฑ BMW” แหลงรวม
เครื่องยนตของเครื่องบิน รถจักรยานยนต รถแขง และรถยนตที่ไดรับการผลิตตั้งแต
ตนศตวรรษที่ 20 แวะชม “พระราชวังนิมเฟนบูรก” ( Schloss Nymphenburg) (จากดานนอก) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 17
สถาปตยกรรมแบบบารอค ในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 1 ทรงใชพระราชวังแหงนี้เปนพระราชวังฤดูรอน และเปนสถานที่ประสูติ
ของพระเจาลุดวิกที่ 2 บริเวณรอบพระราชวังเปนสวนขนาด ใหญ บนเนื้อที่ กวา 1,225 ไร รมรื่นดวยไมใหญ และทะเลสาบ ทั้ง
ยังมีรูปปนตกแตงเปนระยะๆ ปจจุบันกลายเปนสถานที่พักผอนของชาวมิวนิค
10.00 น. เดินทางสู สนามบินนานาชาติมิวนิค มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาตางๆ มากมายจากรานคา
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925 (ใชเวลาเดินทาง 10.40 ช.ม.)
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วันที่แปดของการเดินทาง
06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุงเทพฯ

**************************************

อัตราคาบริการ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูใหญ
(พักหองละ 2 ทาน)

เด็ก (4-11 ป)
พักกับผูใหญ
1 ทาน

79,900.-

72,900.-

เด็ก ( 4-6 ป)
เด็ก (4-11 ป)
พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
ไมเสริมเตียง
เสริมเตียง
68,000.-

64,000.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

7,500.-

จองตั๋วเครื่องบินเอง
หักคืน

29,000.-

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา / มิวนิค -กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น**
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน พฤศจิกายน 2561
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาเชงเกน (ออสเตรีย) พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 5 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3 ทาน)หรือ
หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพักของแตละโรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12 ช.ม / วัน)
รวมทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลระหวางเดินทางทานละ 2,000,000 บาท
คาบริการสงกระเปาที่หองพักในโรงแรมทุกโรงแรม (ทั้งเขาและออก) ทานละ 1 ใบเทานั้น
(กระเปาใบใหญควรมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.)
อัตรานี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
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2.
3.
4.
5.
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คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (หากทานพอใจในบริการ ควรใหทิปเพื่อเปนกําลังใจ)

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง










บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม,
รถโคชรับอากาศที่ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน

NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ
อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอวี
ซาเดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห
กอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศออสเตรีย
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 15 วันทําการ
ผูท ยี่ น
ื่ วีซา สวิส ตองมาแสดงตนทีส่ ถานทูต เพือ่ สแกนลายนิว้ มือ
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7

พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาประเทศ
เยอรมนีหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
** ตองมีหนาวาง ที่ไมมีตราประทับอยางนอย 4 หนา**
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซ.ม.) จํานวน 2 รูป **ฉากหลังตองมีสีขาวเทานั้น หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา, ไมยิ้ม และตองไมมี
ลวดลาย, ไมเปนสีเขม ตองไมมีการแตงภาพถาย และหามเปนภาพที่ถายสแกนจากคอมพิวเตอร, ถายจากกลองดิจิตอลหรือโพลาลอยด
ไมใชรูปรับปริญญา, ไมสวมหมวก, และไมมีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเวนในกรณีที่ตองใสตามศาสนาของชาตินั้นๆ และควรมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนา ทะเบียนบาน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ในกรณีที่อายุไมถึง 20 ป)
สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปนนาง) / สําเนาใบหยา (ถามี)
สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากองคกรฯที่ทานทํางานอยูตองเปน ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน ,
วันเดือนปที่เริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
 ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการคาที่มีชื่อของผูเดินทางเทานั้น
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคาหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย ที่มีชื่อของทานเปนเจาของรานคาหรือ
หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีชื่อของทานเปนเจาของกิจการ ที่คัดสําเนาไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงค
 กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการแตมิไดมีการจดทะเบียนพาณิชยหรือมิไดจดทเบียนพาณิชยเปนชื่อของทานใหเตรียมหนังสือรับรอง การ
ทํางานเปนภาษาอังกฤษ
สมุดบัญชีธนาคารเลมจริง (เลมจริงถือไปในวันยื่นวีซา) พรอมดวยสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือประจํายอนหลัง 6 เดือน
(ปรับเลมเปนเดือนปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมถึงคาใชจายในการเดินทาง ** ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา
ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
**บัญชีกระแสรายวันไมสามารถนํามายื่นวีซาได**

8.
9.

กรณีที่เปนนักเรียน / นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทานั้น พรอมสําเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาดวย
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองขอหนังสือยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดาและ
บุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนาย
ทะเบียนหรือเจาหนาที่ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

