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วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันที่ 2 มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ชมเมือง - เดรสเดน - ชมสวนเดอะสวิงเกอร์

00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค...โดย สายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG924

07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรีย ปัจจุบันมีประชากรราว 5 แสนคน

เป็นเมืองเก่าที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ และเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวโรมัน

มีร่องรอยของอาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมัน เวลาต่อมาก็เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า

การอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริย์ปกครอง มีปราสาทแสนสวยบนเนินเขา

เมื่อถึงยุคฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีแห่งอาณาจักรไรช์ที่ 3 ท่านผู้นำก็ใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา

และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปลี่ยนเมืองแห่งเทพนิยายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษที่ 1930

และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่งอาณาจักรไรช์ที่ 3 เมืองนี้ถูกบอมบ์อย่างพินาศย่อยยับ

ก็ในเมื่อเป็นศูนย์กลางทางการทหาร เหล่าพันธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผ่นที่ประเทศ ปัจจุบัน

ได้ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม

นำท่านชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงามอย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่

ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้” 

เดรสเดนมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11

เมื่อมีการตั้งศูนย์มิชชันนารีขึ้นจนเจริญสืบเนื่องมาเป็นศูนย์กลางของศิลปะ และ ความรู้ของแคว้นแซกโซนี จนมาถึงวันที่ 14

ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกทำลายอย่างหนักจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

และในเวลาต่อมาผู้คนในเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกันค่อยๆบูรณปฏิสังขรณ์บ้านเรือนขึ้นมาให้สวยงามเหมือนเมื่อครั้งในอดีต

นำคณะผ่านชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ

“เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจำเมืองสร้างเสร็จในปี 1878

โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี

เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสมส่วน เป็นที่จัดแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสำคัญๆ

นำท่านผ่านชมสวนแสนสวย “เดอะสวิงเกอร์” (Zwinger) สวนประจำวังที่สวยงาม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ AZIMUT HOTEL DRESDEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 3 เดรสเดน - เบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - ประตูชัยบราเดนเบิร์ก - พอสดัม

www.DoubleEnjoy.com



เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงามและดูยิ่งใหญ่ดังเดิม

หลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม

50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยวชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก

เก็บภาพ กำแพงเบอร์ลิน อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง

นำคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี” จุดตรวจคนเข้า - ออก ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ลิน

ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของผู้คนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก

และเป็นจุดที่ใช้แลกตัวเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบันจัดเป็นจุดแสดงเรื่องราวของกำแพงเบอร์ลิน

ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันที่ผู้คนช่วยกันทลายกำแพง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านผ่านชมพระราชวัง “ชาล็อตเทนเบิร์ก” อันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต

ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “เมโมเรียลเชิร์ช” Wilhelm Memorial Church

ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง

แวะให้ท่านบันทึกภาพ

จากนั้นผ่านชม “ประตูบรันเดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18

เป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก (Neoclassical)

และปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในกรุงเบอร์ลิน

ประตูบรันเดนเบิร์กตั้งอยู่ฝั่งตะวันของใจกลางกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทางระหว่างถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter

den Linden) กับถนนอีบัทสทราสเซ่ (Ebertstrae) และอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัสพาริเซอร์ (PariserPlatz)

ห่างประตูออกไปทางเหนือหนึ่งบล็อก เป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค 

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพอสดัม”

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนแม่น้ำฮาเฟิล (Havel) 26 ก.ม.

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบอร์ลิน และเป็นส่วนหนึ่งของเขตนครเบอร์ลิน มีประชากรประมาณ 154,606 คน นำท่านชมเมือง

พอทสดัม Potsdamซึ่งเป็นที่รู้จัก จากการเป็นที่ประทับของกษัตริย์ปรัสเซียหลายพระองค์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1918

ตัวเมืองประกอบด้วยทะเลสาบเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากและมีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

โดยเฉพาะสวนและพระราชวังซ็องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกังวล) ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ MERCURE HOTEL POTSDAM CITY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 พอสดัม - คาร์โลวี วารี - เที่ยวชมเมือง - กรุงปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวารี่” เมืองตากอากาศที่น่ารักมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่น้ำเทปลา”

ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองซึ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

ชมโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆ

ที่มีสัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์แล้วเดินลัดเลาะไปตามลำน้ำเทปลาท่ามกลางหุบเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่า

งมากและมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านคณะเดินทางสู่ กรุงปราก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี

ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปราก”

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา

นำท่านเดินทางข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่ 14

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30

รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบสัมผัสเหล่าศิลปินที่นำผลงานมาแสดงอยู่ริมสองข้างสะพาน

นำท่านเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร

และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นชม

“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาส

นจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles)

ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์

บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง

มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่นเครื่องแก้วสีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก

,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

พักที่ INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 กรุงปราก - ปราสาทปราก - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ชมเมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปราก” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885

โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย

ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค

นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี

เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส ”โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929

เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯทุกคน เนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก

มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ

ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ

ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง

การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี

ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์

และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989

ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม

ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2

ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่ง และอุทยานอีก 1 แห่ง

ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา

ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุ

กๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ บูเดอโจวิช

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่ Clarion Congress Hotel / Spa Hotel Vista หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6 เชสกี้ บูเดอโจวิช - ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี “Hallstatter See”

ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท “Salzkammergut”

และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย

โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย

ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี

เดินเล่นชม เมืองฮาลสตัดซ์

ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทาง“กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค

รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน

กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี

ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก

เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง

เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น

ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ

นำท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอย”บราติสลาวา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม ย่านเมืองเก่า อาคารย่านเมืองเก่านี้

มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป

เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และ แนวเทือกเขาคาร์เปเทียน เริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย,

ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน)

และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

พักที่ APOLLO HOTEL BRATISLAVA หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 7 บราติสลาวา - Outlet Parndorf - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น

Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren,

Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

เที่ยง อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
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บ่าย นำท่านเข้าชม“พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace

พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ

“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่า

จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส” 

ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม

อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ

พระราชวังแห่งนี้

และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอั

นวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงานห้องบรรทมห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม

ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯ

ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์

จากนั้นนำท่านชม “กรุงเวียนนา” ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร(โอเปร่าเฮาส์),

พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์

จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ

มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึก และ

สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral)

เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

พักที่ FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL

วันที่ 8 เวียนนา - เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน 

14.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG937

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1

ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

16 - 24 มีนาคม 2563 46,900 46,900 46,900 16,900

31 พฤษภาคม - 08 มิถุนายน 2563 49,900 49,900 49,900 16,900
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)•

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน•

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4

เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ•

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง •

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี

หรือไม่ได้ไปและกลับพร้อมคณะทัวร์ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % •

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ •

 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน•

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

•

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการยื่นวีซ่า 4,000.-)

•

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร•

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน •

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม ชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท

และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ

ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า

หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน

ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

•

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

•

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

•

หมายเหตุ
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ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ

ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

•

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว

ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล

และอำนวยความสะดวก

•

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด

ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น

มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

•

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา

ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60

วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประ

โยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)

•

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%•

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

•

เงื่อนไขการยกเลิก

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ

กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

•

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   •

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์•

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %•

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA 

(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
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หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า •

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง •

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3

เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

•

หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น

ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม

Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต

และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

•

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน

ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

•

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด•

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด•

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด•

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด•

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

•

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก

และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

•

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

•

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น

การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

•

www.DoubleEnjoy.com


