
รหัสโปรแกรม : 13645 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – สะพานชาลส์ – คาร์โลว ีวารี (เมืองแห่งน า้แร่) – พวิเซน – ครุมลอฟ                  

(เมืองมรดกโลก) – ลนิซ์(ออสเตรีย)  –ซาลส์บวร์ก – ฮอลล์สตัทท์ – Skywalk Dachstein – เวยีนนา 

พระราชวงัเชินบรุน – วหิารเซนต์สตีเฟน – ถนนมาเรียฮิลเฟอร์สตราเซ – ถนนคาร์ทเนอร์                 

Parndorf Outlet  

 



 

“เส้นทางสวยทีสุ่ด ของยุโรปตะวนัออก บินสายการออสเตรียน แอร์ไลน์” 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัพฤหัสฯที ่25 ก.ค. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 
21.00 น.     พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  

                   พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา  ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS026  

                  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.30 ช.ม. )     

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัศุกร์ที ่26 ก.ค. 2562 (2)  ปราก ( สาธารณรัฐเช็ก ) –  สะพานชาลส์ 

05.35 น. เดินทางถึง เวยีนนา  ประเทศออสเตรีย ( แวะเปล่ียนเคร่ือง ) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยเท่ียวบินท่ี OS705 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ55 นาที) 

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ก หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้… 

น าท่านเข้าสู่ตวัเมืองกรุงปราก...ชมเมือง กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก          

( รับประทานอาหารเป็น Snack Box บนรถ ) ท่านจะไดส้ัมผสัเมืองปารีสแห่งตะวนัออก ชม

ปราสาทปราก เพื่อเขา้ชมความงดงามของปราสาทท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ตวั

ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีอายุเก่าแก่กวา่ 600 ปี ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระ

เจา้ชาร์ลท่ี 4 กษตัริยอ์นัเป็นท่ีรักยิง่ของชาวเชโกสโลวาเกีย ( ช่ือในอดีต ) ท่านจะไดช้มวิหารต่างๆ 

ท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณปราสาทพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ี...น า

ท่านย  ่าเทา้บนอดีตตรอกหมู่บา้นช่างทองซ่ึงไม่มีบา้นเลขท่ีหากแต่ใช้สัญลกัษณ์แทน ต่อดว้ยน า

ท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานอนัเก่าแก่ของชาวเช็กและยุโรปบนสะพาน

ประดบัเป็นรูปนกับุญ 26 องค์ เรียงรายอย่างสวยงาม...น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าชมความ

เก่าแก่และคลาสสิกของโบสถ์ยิว, ชมโบสถ์เซ็นตนิ์โคลสั, วิหารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และ

เฝ้ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีมีอาย ุ600 ปี ตีบอกเวลาทุกๆ ชัว่โมง 

17.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั รร ระดับ 4 ดาว 

 

 



วนัเสาร์ที ่27 ก.ค. 2562 (3)  ปราก –  คาร์โลว ีวารี ( เมืองแห่งน า้แร่ ) – พวิเซน   – ครุมลอฟ ( มรดกโลก ) 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ คาร์โลวี วารี ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนังดงาม / เดินทางถึง 

คาโลวี วารี เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอนัอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธ์ิมีแม่น ้ าเทปล้า 
(TEPLA) หล่อเล้ียงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์ / จากนั้นน าท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซ่ึง
หลากหลายไปดว้ยสถาปัตยกรรม ชมโบสถ์เล็ก ๆ ประจ าเมืองคาร์โลวี วารี และสัญลกัษณ์ของ
เมืองท่ีบริเวณหนา้โบสถแ์ห่งน้ี ชมพพิธิภัณฑ์น า้แร่ธรรมชาติ และท่านจะไดมี้โอกาสชิมน ้ าแร่ท่ีมี
ช่ือเสียงดว้ยถว้ยพิเศษ....น าท่านเดินเล่นในเมืองท่ีสวยงามและปลอดมลพิษและท่ีเมืองน้ีมีช่ือเสียง
อยา่งยิง่ส าหรับบุคคลชั้นน าท่ีนิยมมาพกัผอ่นตากอากาศท่ีเมืองแห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบับรรยากาศยามเชา้ของเมืองอนัแสนน่ารักแห่งน้ี 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ พิวเซน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง ) เมืองแห่งศูนยก์ลางการคา้ศูนย์
รวมการพฒันาทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเบียร์
พื้นเมือง “พวิเซนเนอร์” 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงเบียร์เมืองพวิเซน (พร้อมเคร่ืองด่ืม)  
                           อาหารพืน้เมืองพเิศษ เมนูขาหมู 

          

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ท่ี

สวยงาม  ครุมลอฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค.ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยูติ่ดกบัประเทศออสเตรียและ

เยอรมนัดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบัความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

อนัทรงคุณค่าท าให้ องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองมรดกโลก...

น าท่านเขา้ชม ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทเก่าในยุคกลางอบอวนไปดว้ยเร่ืองราวของเหล่านกัรบ

อศัวินซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสวยงามยิ่ง และเป็นมรดกโลกซ่ึงสร้างเม่ือ ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทใหญ่



เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีเวลาให้ท่านไดมี้เวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งน้ีโดยรอบ หรืออาจจะ

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีอยูม่ากมายสองขา้งทาง  

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน /  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั รร ระดับ 4 ดาว 

วนัอาทติย์ที ่28 ก.ค. 2562 (4) ครุมลอฟ –  ลนิซ์ (ออสเตรีย)  –  ซาลส์บวร์ก 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสามของออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบ น าท่านชมเขตเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยอาคารเก่าแก่
ในศิลปะแบบบารอกและรอคโคโค น าชมจตุัรัส Hauptplatz กลางกรุง และมีขนาดกวา้ง 60 เมตร 
ความยาว 220 เมตร ใหญ่ท่ีสุดของยุโรปกลาง “ ชมเสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล ”
(Dreifaltigkeitssaule) สูง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่าท่ีสร้างในสไตล์โกธิค ในตน้ศตวรรษ 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
 

 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ซาลส์บวร์ก  
ความหมายของ เมืองซาลส์บวร์ก นั้น หมายถึง ปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อนัเน่ืองมาจาก ณ ท่ีแห่ง
น้ีอุดมไปดว้ยเหมืองเกลือซ่ึงเม่ือสมยัยุคกลางนั้น เกลือมีค่ามากเสียกวา่ทองค าดว้ยซ ้ าไป จึงท าให้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ท่ีน่ีมีความกินดีอยู่ดี เข้าขั้นน าท่านชม ป้อมโฮเฮนซาลซ์บูร์ก (Festung 
Hohensalzburg) เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของอ านาจทางโลกของ อาร์ชบิชอปเกบฮาร์ด  ( 
Erzbischof Gebhard) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1077 เพื่อเป็นท่ีพ  านกัหลวงและป้องกนัขา้ศึก แต่มา



สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1681 ปัจจุบนั ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นป้อมปราการซ่ึงหลงเหลือความสมบูรณ์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในมีต าหนกัใหญ่ คุกใตดิ้น ห้องทรมานนกัโทษ ส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
คือ เตาผงิท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองท่ีมีความทนทานมาตั้งแต่ปี 1501 ท่ีตั้งอยูใ่น ห้องทอง ( Golden room ) 
และในห้องยงัมีภาพเขียนจากคมัภีร์ไบเบิลอีกดว้ย ตั้งแต่แรกเม่ือไปถึง ซาลส์บวร์ก นั้น เราไม่มี
ทางพลาดความยิง่ใหญ่และสง่างามของป้อมปราการน้ีอยา่งเด็ดขาด เพราะมนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
โดดเด่นและมองเห็นไดแ้ต่ไกล อิสระชอ้ปป้ิง ถนนสายหลกัของเมือง ถนนเก ไทรเดร้  
( Getreidegasse) เป็นถนนสายเล็กท่ีมีความงดงามมาก เพราะบา้นเรือนสองฝ่ังถนนจะเป็นอาคาร
โบราณสไตล์เรอเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนตน้ จึงท าให้สถาปัตยกรรมท่ีเราเห็นนั้นมี
ความอลงัการดว้ยรายละเอียดมากมาย แต่ท่ีน่ารักเป็นท่ีสุดก็ คือ ป้ายของร้านคา้ท่ีถนนสายน้ีจะ
ไดรั้บการบรรจงสร้างจากเหล็กดดัเป็นรูปทรงท่ีไม่ซ ้ าแบบกนั 

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า ณภัตตาคาร อาหารจีน /  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั รร ระดับ 4 ดาว 
 
วนัจันทร์ที ่29 ก.ค. 2562 (5)        ซาลส์บวร์ก - ฮอลล์สตัทท์ – Skywalk Dachstein - ซาลส์บวร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลล์สตัทท์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก ฮอลล์สตทัท์นั้นตั้งอยู่ในออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงตระหง่าน ประหน่ึงดงัผูพ้ิทกัษ์

ปกป้องเมืองให้ปลอดภยัจากส่ิงร้ายๆ ทั้งปวง ท่ีดา้นหน้า มีทะเลสาบสุดสวยท่ีน ้ าใสแจ๋วราวกบั

กระจก Hallstatter See ทะเลสาบใน เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ความน่า

มหศัจรรยข์องทะเลสาบแห่งน้ีก็ คือ ภาพสะทอ้นของเมืองและเทือกเขาแอลป์ท่ีปรากฏอยู่บนผืน

น ้ ายามเม่ือลมสงบนั้น มนัช่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจในความงดงาม เสมือนว่าเราก าลงัยืนอยู่ ณ 

เบ้ืองหนา้ของเมืองแห่งสวรรคก์็ไม่ปาน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพเิศษปลาเทร้าซ์ 



 

      

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ข้ึนทางดา้น Sladming ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีมีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย  
น าท่านข้ึน กอนโดลา ไปยงัจุดชมวิว Skywalk Dachstein หน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในโลก อยู่

เหนือน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ Styria ประเทศออสเตรีย
และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี / สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ ซาลส์บวร์ก  

 
ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า ณภัตตาคาร อาหาพืน้เมือง /  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั รร ระดับ 4 ดาว 
 

 



วันอังคารที่ 30 ก.ค. 2562 (6) ซาลส์บวร์ก - กรุงเวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครท่ีมีอดีตอนั
ยิง่ใหญ่และยาวนานมาตั้งแต่สมยั ราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุน  พระราชวงัฤดูร้อนท่ีใหญ่โตโอฬาร เขา้ชมภายในพระราชวงัท่ี
เปิดหอ้งต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มทั้ง 2 โซน ไดแ้ก่ โซนแรกเป็นหอ้งต่างๆ ของพระมหากษตัริย์
โดยเฉพาะหอ้งส่วนตวัของ พระราชินีเอลซิาเบธ ผูซ่ึ้งมีสิริโฉมอนัสวยงามเป็นท่ีเล่าลือ มีเส้นพระ
เกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงขอ้พระบาทและในโซนท่ีสองไดแ้ก่ห้องกระจกท่ีตกแต่งเลียนแบบ 
พระราชวงัแวร์ซาย ของฝร่ังเศส มีการประดบัประดาดว้ย ศิลปะแบบรอคโคโค่ ห้องท่ีตกแต่งดว้ย
ภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนห้องท่ีตกแต่งดว้ยเคร่ืองเขินท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งท าบนเรือ 
เพื่อป้องกนัฝุ่ น ห้องท่ีตกแต่งดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส 
พระธิดาของ พระราชินีมาเรีย เทเรซา ห้องท่ีตกแต่งดว้ยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถกัมือ และ
หอ้งอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีตกแต่งดว้ยภาพวาด โดยมีภาพหน่ึงท่ีจิตรกรไดว้าดให้  ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่
ใดในหอ้ง สายตาของรูปและเทา้ดา้นซา้ย จะจบัจอ้งและช้ีมาท่ีตวัท่านเสมอ 
น าท่านชมกรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ (Opera House) 
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์คาปูซินส์ ย่านธุรกิจการค้า สภาผูแ้ทน  ศูนย์ราชการและ
มหาวทิยาลยั ชมสวน STADT PARK ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียโ์ยฮนัสเตร้าส์... 
น าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ สตราเซ “Mariahilfer Straße” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หมู่บ้าน Marchfelderhof ร้านอาหารพื้นเมืองที่ตกแต่งสไตล์ออสเตรียน
โดยแท้  ชิมไวน์รสเยี่ยมกับขาหมู หรือ ไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นต ารับขนานแท้ 

ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองอันแสนไพเราะ / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั รร ระดับ 4 ดาว 
 
วนัพุธที ่31 ก.ค. 2562 (7) เวยีนนา –– ถนนคาร์ทเนอร์ – Parndorf Outlet 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญ
ท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตลัเจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ 
นัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้ชมชีวติผูค้นของชาวเวยีนนาตามอธัยาศยั 



น าท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวงัสะพานอาพทัเนินเขามหาปราสาท
อนัเตม็ไปดว้ยร่องรอยแห่งความเป็นมหาอ านาจของอาณาจกัรออสโตร – ฮงักาเรียนในอดีตน า 
 ช้อปป้ิงแบรนดเ์นมอยา่งจุใจ ณ ยา่น ถนนคาร์ทเนอร์ “Kärntnerstraße” 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

 
 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่  Parndorf Outlet ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมาก 

มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

20.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเวทชาท เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปป้ิงภายใน
สนามบิน 

23.20 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS025 
 
วนัพฤหัสฯที ่1 ส.ค. 2562 (8) กรุงเทพ ฯ 
14:.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม.. 
 
 

 



อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทางวนัที ่: 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพั่กคู ่
ทำ่นละ 

เด็กพักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น พักเดีย่ว ทำ่นละ 

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562 
 

69,900 บาท 69,900 บาท 10,900 บาท 
 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

 ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน บริษทัฯ ขอแนะน ำให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกกวำ่ 

 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด น ้ำหนกัไม่เกิน 23 กก. ( 1 ใบเท่ำนัน้ )  

 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้



 



 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั   

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศนั้นๆ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจา้หนา้ท่ีหวัหนา้ทวัร์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 น ้าเปล่า แจกวนัละ 1 ขวด 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ Austria  



อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 ค่าทิปคนขบัรถ 2 ยโูร ต่อท่าน / วนั  

 ทิปหวัหนา้ทวัร์ 1,000 บาท / ท่าน  

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม: ออสเตรยี – เช็ค 8 วนั 5 คืน 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง  

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ทวัร ์

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย หำกไม่ไดมี้กำรยืน่วซ่ีำล่วงหนำ้ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100%  

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา ( รบกวนเตรียมเอกสาร 1 ชุด ) 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต 

2. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ประมาณ 70-80 % 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส 

4. ส าเนาบุ๊คแบงคย์อ้นหลงั 6 เดือน 

5. จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น 

6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

7.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้นและบตัรประจ าตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา 



หมายเหต ุ  

 หากมีการยกเลิกการจองทัวร ์หลงัจากไดร้ับการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่า จะ

รวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เนื่องจากยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  กำร
นดัหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้  
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือด
หม ู

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัหำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำย
ส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนดซ่ึงทำงบริษทัฯไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิก
กำรเดินทำงถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัวำ่ทวัร์นั้นๆ
ยนืยนักำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่
สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 



โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียงTriple 

Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงอำจจะท ำให้
ท่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะให้บริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ  Trade Fair เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนำดตะไบเล็บเป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอำทิ ครีมโลชัน่ น ้ ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียดอีก
คร้ังโดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองไดแ้ละห้ำมมี
ร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส ำหรับน ้ ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้้องเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสำย
กำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธไดห้ำก น ้ ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง 

( 9.75น้ิว ) + ยำว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 


