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20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน(์OS) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

23.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิออสเตรียนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 
OS26 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 
05.25 น. เดินทางถึ งสนามบินก รุงเวียนนา  ประ เทศ

ออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลา
ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่าน
เดินทางสู่เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมือง
หลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นท่ีตัง้ของท าเนียบ
ประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
และยังเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์โรง
ละคร หอศิลป์และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจวฒันธรรมและการศกึษา น าชมปราสาท
แห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาท
แห่งนี ้ตัง้อยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่น า้ดานูบ 
ตัวอ าคา ร มีหอคอยสู ง  80  เมตรทั้ ง  4  ด้า น 

วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

วันที ่2  เวียนนา-บราตสิลาวา-ปราสาทแหง่บราตสิลาวา-บูดาเปสต-์ฮโีร่สแควร ์
   ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส-ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
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ผสมผสานดว้ยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค จากนัน้พาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรุสัใจ
กลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของท าเนียบประธานาธิบดี อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบูดาเปสต(์Budapest) เมือง
หลวงของประเทศฮังการี ท่ีมีประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมท่ีน่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทาง
ธรรมชาติท่ีมีแม่น า้ดานูบไหลผ่านกลางเมืองท าให้
เมืองแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรือ บูดา ท่ี
ยงัคงความสวยงามของประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และ
เมืองใหม่ หรือเปสตท่ี์มีความหรูหราทันสมัย น าท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์(Heroes 

Square) รูปป้ันของบรรพบรุุษชาวแมกยารท์ัง้ 7 เผา่ เพ่ือฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท่ี์รว่มกนัสรา้ง
เมืองขึน้มา น าท่านชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามจาก ป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชช่ัน

(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมคา่ยและจดุชม
วิวท่ีงดงามของตวัเมือง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูป
กบัมหาวิหารเซนตแ์มทเทียส(Matthius Church) 
อดีตเคยใชเ้ป็นมสัยิดของชาวเติรก์ และพระราชวัง
หลวงท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้ จากนัน้ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธิคท่ีสมบูรณแ์ละใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนัน้
น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบ ชมความงามของทิวทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการีท่ีตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 
ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ  อาทิ  อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกท่ีสรา้งขา้มแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Eurostars Budapest Center, Budapest หรือเทียบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ(Graz) เมืองแห่ง

เทือกเขาสูงริมแม่น า้มัวร ์เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ
ออสเตรีย เมืองท่ีเฟ่ืองฟูไปด้วยความเจริญทาง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรม น าท่านชม
ย่านเมืองเก่า(Haupt Platz) บริเวณโดยรอบมีรูป
อนุสาวรียข์องเจา้ชาย Achduke Johann ซึ่งเป็น
เจา้ชายของสตีเรีย จากนัน้เดนิชมศาลาว่าการเมือง(City Hall) ซึ่งก่อสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 19 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมส าคญัตา่ง ๆ ของเมือง ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงชมเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัลลส์ตัทท(์Hallstatt) เมือง
ริมทะเลสาบส าหรบัการพกัผ่อนของชาวยุโรป ท่ีได้
ช่ือว่าสวยท่ีสุดในโลก จนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก ท่ีท่านจะประทบัใจในความ
สวยงามของภาพหมู่บา้นท่ีมีเทือกเขาเป็นฉากหลงั 
ใหท้่านมีเวลารื่นรมยก์ับความสวยงามของทิวทศัน์
ในบรเิวณท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสดุในออสเตรียอย่างจใุจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตวู์ฟกัง (St. 

Wolfgang) เมืองรีสอรท์เล็กๆ ในหบุเขารมิทะเลสาบวลูฟ์กงั ท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว มีรา้นขายของ
นา่รกัๆ รอบเมือง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Scalaria, St. Wolfgang หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) 
เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโกเ้ม่ือวันท่ี 1 มกราคม 1997 เป็น

วันที ่3  บูดาเปสต-์กราซ-ฮัลลส์ตัทท ์

วันที ่4  ฮัลลส์ตัทท-์ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล-เชสก ีครุมลอฟ 
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เมืองอันดบัตน้ๆ ของออสเตรียท่ีมีผูค้นไปเยือนเป็น
จ านวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ
ท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก The Sound of 
Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก โมซาร์ต ซึ่ งตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  9 ถนน 
Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนสภาพ
กลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหค้วามรูก้บัผูท่ี้สนใจไดส้มัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแห่ง
คือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ท่ีสรา้งอยู่บนเนินเขา น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabel Garden) 
สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีตกแต่งดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายสีสนัอย่างสวยงาม เต็มไปดว้ยรูปป้ันและ
น า้พแุบบบาโรค และดา้นหลงัประกอบกบัวิวปอ้มปราการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov)  เ มื อ งม รดก โลก อีก เ มื อ งหนึ่ ง ข อ ง
สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ตอ่มาในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมือง
ท่ี ไ ด้รับการอนุ รักษ์และภายหลัง จาก มีการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี
ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทครัง้
ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม
จากประวัติศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความส าคัญและ
โดดเดน่ใน การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่
ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุมลอฟ
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณ
รอบนอก สรา้งขึ่นเม่ือปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของปนะเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นวิว
ทิวทัศน์งดงามของตัวเ มืองครุมลอฟ น าท่านเดินชมเมืองท่ีมีความงดงามเต็มไปด้วยศิลปะ 
สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษท่ี15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลาง
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เมือง ตลอดจนยา่นการคา้ อาคารบา้นเรือนบรรยากาศแสนคลาสิก ใหท้า่นไดเ้ดินชมรา้นคา้เลือกซือ้ของ
ท่ีระลกึ สินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Dvorak, Cesky Krumlov หรือเทยีบเท่า   

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นน าทานสู่ เมืองคาร์โลวี  วารี (Karlovy 

Vary) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งคือเมืองคารล์บาด เป็น
เมืองท่ีมีการคน้พบน า้แร่โดยพระเจา้ชารล์ท่ี4 ซึ่ง
ด  ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนั
ตะวันออก น าชม“เมืองน า้แร่”แสนสวยท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝ่ัง
แม่น ้าเทปล้า เมืองแห่งนี ้ค้นพบแหล่งน า้แร่ร ้อน
ธรรมชาตแิละพบบอ่น า้พรุอ้นถึง 12 แหง่ ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมในการเขา้คอรส์สปาเพ่ือสขุภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมศาลาน ้าแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลา
ท่ีใหญ่และสวยงามสะดุดตาตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
ลกัษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้งดว้ยหิน 
ภายในมีบ่อน า้แร่5บ่อและอีก1บ่อตัง้ดา้นนอก โดย
ทา่นสามารถชิมน า้แรด่ว้ยถว้ยชิมแบบพิเศษ ท าจาก
พอร์ซเลนท่ีเมืองนี ้เท่านั้น น าท่านเดินทางสู่กรุง
ปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ กรุงปรากมี
จุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น
วิหาร โบสถ์ อาคารบา้นเรือนต่างๆ ท่ีงดงานและ
เก่าแก่ใหท้่านอิสระถนนคนเดินท่ีเช่ือมระหว่าง Old 
Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็นเสน้

วันที ่5  เชสก ีครุมลอฟ-คารโ์ลวี วารี-ศาลาน า้แร่-กรุงปราก 



KEU020910-OS ออสเตรยี-เชก-สโลวกั-ฮงัการ ี9วัน6คนื 

แบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินท่ีกวา้งขวางนี ้เป็นศูนยก์ารชอ้ปป้ิงของกรุ งปราก 
ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้สมัยใหม่มากมาย สลับไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ตัง้อยูภ่ายในอาคารสไตสอ์ารต์นโูวซึ่งจะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมดูการแสดงพืน้เมือง (Folklore) 
พักที ่Hotel NH, Prague หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague 

Castle) ไดช่ื้อว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก สรา้งโดยเจา้ชายบอริวอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ย
ศิลปะแบบโกธิค อดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทับของ
กษัตริย์แต่ ปั จจุบัน ได้กลาย เ ป็น ท่ีพ านักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค น าชมความสวยงาม
ใหญ่โตของตวัปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตสุ ท่ี
เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดมี้การปรบัปรุงและตอ่เติมจนเสร็จสมบรูณเ์ม่ือปี ค.ศ. 1929 เน่ืองจาก
การใชเ้วลาในการสรา้งนาน ท าใหไ้ดร้บัอิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธิค เรอเนส
ซองสแ์ละบาร็อค จากนัน้เดินทางสู่สะพานชารล์ส(์Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์อง
เมืองท่ีสรา้งขา้มแมน่ า้วลัตาวาจดุเดน่ของสะพานแหง่นี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับญุถึง 28 องค ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) 
บรเิวณท่ีมีความสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มี
ศิลปะการก่อสรา้งท่ีผสมผสานหลายแบบ ทัง้โกธิค 
เรเนสซองสแ์ละบาร็อค อาคารบา้นเรือนและวิหาร
เก่าแก่อายุหลายรอ้ยปีจนได้รับการคัดเลือกจาก
องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนสุาวรียย์าน
ฮสุ(Jan Hus Monument) ผูซ้ึ่งอทุิศตนเพ่ือตอ่สู่กบั
การฉอ้ราษฎรใ์นครสิตจกัรและเขาถูกจบัเผาทัง้เป็น
ในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไม่นานเขาก็ไดร้บัยกย่องให้

วันที ่6  ปราก-ปราสาทแหง่กรุงปราก-สะพานชารล์ส-์จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดารา
ศาสตร ์
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เป็นวีรบุรุษของชาวปราก น าชมหอนาฬิกาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) ท่ี
นกัทอ่งเท่ียวจะมาเฝา้รอการตีบอกเวลาทกุๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสองนกับญุเดินเวียนออกมาบริเวณ
เวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนกับญุแตล่ะองคก็์จะมีอิริยาบถแตกตา่งกนัตามความหมายของช่ืออาทิเช่น 
Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแตต่วัเองในกระจกเป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel NH, Prague หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรโ์น(Brno) เมืองใหญ่
อนัดบัสองของสาธารณรฐัเชก และเป็นเมืองหลวง
ของแควน้โมราเวียใต ้เป็นแหลง่เพราะปลกูองุ่นและ
ผลิตไวนช์ั้นดีของประเทศ เขตเมืองเก่ามีสถานท่ี
เท่ียวทางประวตัศิาสตรท่ี์นา่สนใจซึ่งไดร้บัยงย่องให้
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก บรรยากาศเมือง
มีความสงบ น าท่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า(Old 

Town Hall) สรา้งในช่วงศตวรรษท่ี13 รูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิก ใชเ้ป็นท่ีท าการของสภาเมืองมา
จนถึงปี ค.ศ. 1935 ชมมหาวิหารประจ าเมืองเบอรโ์น เดิมเป็นโบสถแ์บบโรมาเนสก ์หอคอยระฆงัของ
โบสถ ์จะตีเวลา 11.00 น. แทนท่ีจะเป็นตอนเท่ียงเหมือนโบสถห์ลงัอ่ืน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนา
ท่ีดึกดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุด
คลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปร่า 
เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปป้ิงชม
รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้
ต าหรบั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7  ปราก-เบอรโ์น-ศาลาว่าการเมืองเก่า-เวียนนา 
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  ถนนคารท์เนอร-์ Designer Outlet Parndorf-สนามบนิกรุงเวียนนา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมือง เวี ยนนา
(Rathaus) ตกึศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีด
ริช ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็น
ท่ีท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็น
ท่ีจัดงานส าคัญของ เ มือง  น าท่านถ่ายภาพคู่ 
พระราชวังโฮฟบวรก์ (Hofburg Palace) เดิมเป็น
นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่
ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์
เซนตส์เตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็น
โบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศลิปะโกธิกตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่ เ มืองของประ เทศ
ออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ ถนนคารท์เนอร ์ย่านถนนการคา้ท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้
และรา้นคา้ต่างๆ มากมายเชิญท่านเลือกซือ้หาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน , 
คริสตลัของท่ีระลึก และสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายแบรนด ์อาทิ 
Adidas, Bruno Banani, Calvin Klein, Clarks, 
Daniel Hechter, Diesel, Guess, Hallhuber, 
Hackett, Jacques Britt, Lacoste, Marc 
O'Polo,New Balance, Nike, Skechers, 
Superdry, Swarovski, Tommy, Under Armour 
และอีกมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

วันที ่8  เวียนนา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
  ถนนคารท์เนอร-์ Designer Outlet Parndorf-สนามบนิกรุงเวียนนา 
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หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเช็คอนิขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ่้าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร์มี  
(อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
2.กลบัถงึไทย คา่ทีพ่กัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ่้ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี ่https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน์(OS) เท่ียวบินท่ี 
OS25 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
15.20 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์อาทติย ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11 - 19 ก.พ. 65 79,999.- 79,999.- 14,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

วันที ่9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
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ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 
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5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 
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