
ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – สะพานชาลส์ – คาร์โลวี วารี (เมืองแห่งน า้แร่) – พิวเซน – ครุมลอฟ                  
(เมืองมรดกโลก) – ลินซ์(ออสเตรีย)  –ซาลส์บวร์ก – ฮอลล์สตัทท์ – Skywalk Dachstein – เวียนนา 

พระราชวังเชินบรุน – วิหารเซนต์สตีเฟน – ถนนมาเรียฮิลเฟอร์สตราเซ – ถนนคาร์ทเนอร์                 
Parndorf Outlet  

 

 

“เส้นทางสวยท่ีสุด ของยุโรปตะวันออก บินสายการออสเตรียน แอร์ไลน์” 

 
 



รายละเอียดการเดินทาง 
วันพฤหัสฯท่ี 25 ก.ค. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) 
21.00 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  

                   พบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

23.45 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS026  

                  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ช.ม. )     

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

05.35 น. เดินทางถึง เวียนนา  ประเทศออสเตรีย ( แวะเปล่ียนเคร่ือง ) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยเท่ียวบินท่ี OS705 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ55 นาที) 

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ก หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว… 

น าท่านเข้าสู่ตัวเมืองกรุงปราก...ชมเมือง กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก          
( รับประทานอาหารเป็น Snack Box บนรถ ) ท่านจะได้สัมผัสเมืองปารีสแห่งตะวันออก ชม
ปราสาทปราก เพ่ือเข้าชมความงดงามของปราสาทท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ตัว
ปราสาทต้ังอยู่บนเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ซ่ึงสร้างข้ึนในสมัยพระ
เจ้าชาร์ลท่ี 4 กษัตริย์อันเป็นท่ีรักย่ิงของชาวเชโกสโลวาเกีย ( ช่ือในอดีต ) ท่านจะได้ชมวิหารต่าง  ๆ
ท่ีต้ังอยู่ภายในบริเวณปราสาทพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์อันน่าต่ืนเต้น นอกจากน้ี...น า
ท่านย า่เท้าบนอดีตตรอกหมู่บ้านช่างทองซ่ึงไม่มีบ้านเลขท่ีหากแต่ใช้สัญลักษณ์แทน ต่อด้วยน า
ท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานอันเก่าแก่ของชาวเช็กและยุโรปบนสะพาน
ประดับเป็นรูปนักบุญ 26 องค์ เรียงรายอย่างสวยงาม...น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าชมความ
เก่าแก่และคลาสสิกของโบสถ์ยิว, ชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส, วิหารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และ
เฝ้ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีมีอายุ 600 ปี ตีบอกเวลาทุก  ๆช่ัวโมง 

17.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย / น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก รร ระดับ 4 ดาว 



 

วันเสาร์ท่ี 27 ก.ค. 2562 (3)  ปราก –  คาร์โลวี วารี ( เมืองแห่งน ้าแร่ ) – พิวเซน   – ครุมลอฟ ( มรดกโลก ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ คาร์โลวี วารี ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชมกับธรรมชาติอันงดงาม / เดินทางถึง 

คาโลวี วารี เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธ์ิมีแม่น ้ าเทปล้า 
(TEPLA) หล่อเล้ียงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์ / จากน้ันน าท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซ่ึง
หลากหลายไปด้วยสถาปัตยกรรม ชมโบสถ์เล็ก  ๆประจ าเมืองคาร์โลวี วารี และสัญลักษณ์ของ
เมืองท่ีบริเวณหน้าโบสถ์แห่งน้ี ชมพิพิธภัณฑ์น ้าแร่ธรรมชาติ และท่านจะได้มีโอกาสชิมน ้าแร่ท่ีมี
ช่ือเสียงด้วยถ้วยพิเศษ....น าท่านเดินเล่นในเมืองท่ีสวยงามและปลอดมลพิษและท่ีเมืองน้ีมีช่ือเสียง
อย่างย่ิงส าหรับบุคคลช้ันน าท่ีนิยมมาพักผ่อนตากอากาศท่ีเมืองแห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองอันแสนน่ารักแห่งน้ี 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ พิวเซน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง ) เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าศูนย์
รวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกท้ังยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเบียร์
พ้ืนเมือง “พิวเซนเนอร์” 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์เมืองพิวเซน (พร้อมเคร่ืองด่ืม)  
                           อาหารพ้ืนเมืองพิเศษ เมนูขาหมู 

          



บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เชสก้ี ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองเก่าแก่ท่ี
สวยงาม  ครุมลอฟน้ันก่อต้ังเมืองปี ค.ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศออสเตรียและ
เยอรมันด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่าท าให้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองมรดกโลก...
น าท่านเข้าชม ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทเก่าในยุคกลางอบอวนไปด้วยเร่ืองราวของเหล่านักรบ
อัศวินซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสวยงามย่ิง และเป็นมรดกโลกซ่ึงสร้างเม่ือ ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้มีเวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งน้ีโดยรอบ หรืออาจจะ
เลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีอยู่มากมายสองข้างทาง  

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน /  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก รร ระดับ 4 ดาว 

วันอาทิตย์ท่ี 28 ก.ค. 2562 (4) ครุมลอฟ –  ลินซ์ (ออสเตรีย)  –  ซาลส์บวร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
อันดับสามของออสเตรีย ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่านชมเขตเมืองเก่าท่ีงดงามด้วยอาคารเก่าแก่
ในศิลปะแบบบารอกและรอคโคโค น าชมจัตุรัส Hauptplatz กลางกรุง และมีขนาดกว้าง 60 เมตร 
ความยาว 220 เมตร ใหญ่ท่ีสุดของยุโรปกลาง “ ชมเสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล ”
(Dreifaltigkeitssaule) สูง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่าท่ีสร้างในสไตล์โกธิค ในต้นศตวรรษ 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
 

 



บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ซาลส์บวร์ก  
ความหมายของ เมืองซาลส์บวร์ก น้ัน หมายถึง ปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อันเน่ืองมาจาก ณ ท่ีแห่ง
น้ีอุดมไปด้วยเหมืองเกลือซ่ึงเม่ือสมัยยุคกลางน้ัน เกลือมีค่ามากเสียกว่าทองค าด้วยซ ้ าไป จึงท าให้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ท่ีน่ีมีความกินดีอยู่ดี เข้าข้ันน าท่านชม ป้อมโฮเฮนซาลซ์บูร์ก (Festung 
Hohensalzburg) เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของอ านาจทางโลกของ อาร์ชบิชอปเกบฮาร์ด ( 
Erzbischof Gebhard) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1077 เพ่ือเป็นท่ีพ านักหลวงและป้องกันข้าศึก แต่มา
สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1681 ปัจจุบัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นป้อมปราการซ่ึงหลงเหลือความสมบูรณ์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในมีต าหนักใหญ่ คุกใต้ดิน ห้องทรมานนักโทษ ส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
คือ เตาผิงท่ีปูด้วยกระเบ้ืองท่ีมีความทนทานมาต้ังแต่ปี 1501 ท่ีต้ังอยู่ใน ห้องทอง ( Golden room ) 
และในห้องยงัมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลอีกด้วย ต้ังแต่แรกเม่ือไปถึง ซาลส์บวร์ก น้ัน เราไม่มี
ทางพลาดความย่ิงใหญ่และสง่างามของป้อมปราการน้ีอย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
โดดเด่นและมองเห็นได้แต่ไกล อิสระช้อปป้ิง ถนนสายหลักของเมือง ถนนเก ไทรเดร้  
( Getreidegasse) เป็นถนนสายเล็กท่ีมีความงดงามมาก เพราะบ้านเรือนสองฝ่ังถนนจะเป็นอาคาร
โบราณสไตล์เรอเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนต้น จึงท าให้สถาปัตยกรรมท่ีเราเห็นน้ันมี
ความอลังการด้วยรายละเอียดมากมาย แต่ท่ีน่ารักเป็นท่ีสุดก็ คือ ป้ายของร้านค้าท่ีถนนสายน้ีจะ
ได้รับการบรรจงสร้างจากเหล็กดัดเป็นรูปทรงท่ีไม่ซ ้ าแบบกัน 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลล์สตัทท์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก ฮอลล์สตัทท์น้ันต้ังอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงตระหง่าน ประหน่ึงดังผู้พิทักษ์
ปกป้องเมืองให้ปลอดภัยจากส่ิงร้าย  ๆท้ังปวง ท่ีด้านหน้า มีทะเลสาบสุดสวยท่ีน ้ าใสแจ๋วราวกับ
กระจก Hallstatter See ทะเลสาบใน เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ความน่า
มหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งน้ีก็ คือ ภาพสะท้อนของเมืองและเทือกเขาแอลป์ท่ีปรากฏอยู่บนผืน
น ้ายามเม่ือลมสงบน้ัน มันช่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจในความงดงาม เสมือนว่าเราก าลังยืนอยู่ ณ 
เบ้ืองหน้าของเมืองแห่งสวรรค์ก็ไม่ปาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษปลาเทร้าซ์ 



 

      

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ข้ึนทางด้าน Sladming ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีมีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย  
น าท่านข้ึน กอนโดลา ไปยงัจุดชมวิว Skywalk Dachstein หน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในโลก อยู่
เหนือน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ Styria ประเทศออสเตรีย
และมีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี / สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ ซาลส์บวร์ก  

 
ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณภัตตาคาร อาหาพ้ืนเมือง /  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก รร ระดับ 4 ดาว 
 
 



วันอังคารท่ี 30 ก.ค. 2562 (6) ซาลส์บวร์ก - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครท่ีมีอดีตอัน
ย่ิงใหญ่และยาวนานมาต้ังแต่สมัย ราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุน  พระราชวังฤดูร้อนท่ีใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายในพระราชวังท่ี
เปิดห้องต่าง  ๆให้นักท่องเท่ียวได้ชมท้ัง 2 โซน ได้แก่ โซนแรกเป็นห้องต่าง  ๆของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของ พระราชินีเอลิซาเบธ ผู้ซ่ึงมีสิริโฉมอันสวยงามเป็นท่ีเล่าลือ มีเส้นพระ
เกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาทและในโซนท่ีสองได้แก่ห้องกระจกท่ีตกแต่งเลียนแบบ 
พระราชวังแวร์ซาย ของฝร่ังเศส มีการประดับประดาด้วย ศิลปะแบบรอคโคโค่ ห้องท่ีตกแต่งด้วย
ภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนห้องท่ีตกแต่งด้วยเคร่ืองเขินท่ีมีข้ันตอนการผลิตท่ีต้องท าบนเรือ 
เพ่ือป้องกันฝุ่น ห้องท่ีตกแต่งด้วยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส 
พระธิดาของ พระราชินีมาเรีย เทเรซา ห้องท่ีตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และ
ห้องอ่ืน  ๆอีกมากมาย ท่ีตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหน่ึงท่ีจิตรกรได้วาดให้  ไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ี
ใดในห้อง สายตาของรูปและเท้าด้านซ้าย จะจับจ้องและช้ีมาท่ีตัวท่านเสมอ 
น าท่านชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ (Opera House) 
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์คาปูซินส์ ย่านธุรกิจการค้า สภาผู้แทน ศูนย์ราชการและ
มหาวิทยาลัย ชมสวน STADT PARK ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของอนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์... 
น าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ สตราเซ “Mariahilfer Straße” 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หมู่บ้าน Marchfelderhof ร้านอาหารพ้ืนเมืองท่ีตกแต่งสไตล์ออสเตรียน
โดยแท้  ชิมไวน์รสเย่ียมกับขาหมู หรือ ไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นต ารับขนานแท้ 
ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพ้ืนเมืองอันแสนไพเราะ / น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก รร ระดับ 4 ดาว 

 
วันพุธท่ี 31 ก.ค. 2562 (7) เวียนนา –– ถนนคาร์ทเนอร์ – Parndorf Outlet 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการค้าท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง  ๆ
มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซ่ึงต้ังอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญ
ท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้วคริสตัลเจียระไน และของท่ีระลึกต่าง  ๆ
น่ังจิบกาแฟต้นต ารับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย 



น าท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวังสะพานอาพัทเนินเขามหาปราสาท
อันเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเป็นมหาอ านาจของอาณาจักรออสโตร – ฮังกาเรียนในอดีตน า 
 ช้อปป้ิงแบรนด์เนมอย่างจุใจ ณ ย่าน ถนนคาร์ทเนอร์ “Kärntnerstraße” 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

 
 
บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทาง สู่  Parndorf Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมาก 

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. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS025 
 
วันพฤหัสฯท่ี 1 ส.ค. 2562 (8) กรุงเทพ ฯ 
14:.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.. 
 
 
 



อัตราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทางวันท่ี : 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พักคู่ 
ท่ำนละ 

เด็กพักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน พักเด่ียว ท่ำนละ 

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562 
 

69,900 บาท 69,900 บาท 10,900 บาท 
 

ข้อแนะน ำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 ส ำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำน้ัน กรณีเดินทำงเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน บริษัทฯ ขอแนะน ำให้
นักท่องเท่ียวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมำกกว่ำ 

 กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด น ้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ( 1 ใบเท่ำน้ัน )  
 กรณีเดินทำงเป็นต๋ัวกรุ๊ป หำกออกต๋ัวแล้ว นักท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปล่ียนวันเดินทำงได้ 

 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับ ช้ันประหยัด   

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามัน, ค่าประกนัภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศน้ัน  ๆ
 ค่าประกนัภัยการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
 เจ้าหน้าท่ีหัวหน้าทัวร์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 น ้าเปล่า แจกวันละ 1 ขวด 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ Austria  

 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีไม่ได้ระบุ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน / วัน  
 ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน  

 



เง่ือนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม: ออสเตรีย – เช็ค 8 วัน 5 คืน 

การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ารองท่ีน่ังมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง  

งวดท่ี2: ช าระส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่เกบ็ค่ำใช้จ่ำย หำกไม่ได้มีกำรย่ืนวีซ่ำล่วงหน้ำ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100%  

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ( รบกวนเตรียมเอกสาร 1 ชุด ) 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

2. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80 % 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส 

4. ส าเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน 

5. จดหมายการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน 

6. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
7.กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่าน้ันและบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนักศึกษา 

หมายเหตุ   

 หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได้รับการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวีซ่า จะ

รวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

 ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได้ เน่ืองจากย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 

 



หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน  กำร
นัดหยุดงำน  กำรประท้วง  ภัยธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบัติเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ท้ังน้ีจะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์
ของผู้เดินทำงไว้ให้ได้มำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใช้บริกำรท่ีทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่ำนได้ท ำกำรตกลง หรือ แจ้งให้ทรำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีท่ำนช ำระมำแล้ว  
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือด
หมู 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเล่ือนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำย
ส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็โดยสำยกำรบิน เป็นผู้ก ำหนดซ่ึงทำงบริษัทฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณีท่ียกเลิก
กำรเดินทำงถ้ำทำงบริษัทได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้วผู้เดินทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำน้ัน(ในกรณีท่ีต๋ัว
เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ได้เท่ำน้ัน) 

 ท่ำนท่ีจะออกต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเกต็หำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์น้ันๆ
ยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกต๋ัวภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์น้ันยกเลิกบริษัทฯไม่
สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศได้ 

 เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้ำงต้น 
 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียงTriple 

Room ข้ึนอยู่กบัข้อก ำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงอำจจะท ำให้
ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกนัตำมท่ีต้องกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะให้บริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีกำรจัดประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 



กระเป๋าเล็กถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำดตะไบเล็บเป็นต้น 
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ำมน ำติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลวอำทิ ครีมโลช่ัน น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำเป็นต้น จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำงละเอียดอีก
คร้ังโดยจะอนุญำตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส ำแดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได้และห้ำมมี
ร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส ำหรับน ้ ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส ำหรับผู้โดยสำรช้ัน
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเกบ็ค่ำระวำงน ้ำหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสำย
กำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้หำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได้ต้องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกว้ำง 

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

 


