
เช็ก–ออสเตรยี 8 วนั 
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 

วันพฤหัสฯที่ 25 ก.ค. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) 

21.00 น.     พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  

                   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

23.45 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS026  

                  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.30 ช.ม. )     

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

05.35 น. เดินทางถึง เวียนนา  ประเทศออสเตรีย ( แวะเปล่ียนเคร่ือง ) 

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

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ก หลงัจากผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองแลว้… 

นาํท่านเขา้สู่ตวัเมืองกรุงปร าก... ชมเมือง  กรุงปร าก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ ก          

( รับประทานอาหารเป็น Snack Box บนรถ  ) ท่านจะไดส้มัผสัเมืองปารีสแห่งตะวนัออก ชม

ปราสาทปร าก  เพือ่เขา้ชมความงดงามของปราสาทที่ไดช่ื้อวา่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในโลก ตวั

ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัพระ

เจา้ชาร์ลที่ 4 กษตัริยอ์นัเป็นที่รักยิง่ของชาวเชโกสโลวาเกีย ( ช่ือในอดีต ) ท่านจะไดช้มวหิารต่างๆ  

ที่ตั้งอยูภ่ายในบริเวณปราสาทพร้อมฟังเร่ืองราวทางประ วติัศาสตร์อนัน่าต่ืนเตน้ นอกจาก น้ี...นาํ

ท่านย ํา่เทา้บนอดีตตรอกหมู่บา้นช่างทองซ่ึงไม่มีบา้นเลขที่หากแต่ใชส้ญัลกัษณ์แทน ต่อดว้ยนาํ

ท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานอนัเก่าแก่ของชาวเช็กและยโุรปบนสะพาน

ประดบัเป็นรูปนกับุญ 26 องค ์เรียงรายอยา่งสวยงาม ...นาํท่านเดินท างสู่ยา่นเมืองเก่าชมความ



เก่าแก่และคลาสสิกของโบสถย์วิ , ชมโบสถเ์ซ็นตนิ์โคลสั , วหิารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และ

เฝ้ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีอาย ุ600 ปี ตีบอกเวลาทุกๆ ชัว่โมง 

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

 

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 (3)  ปราก –  คาร์โลวี วารี ( เมืองแห่งน ้าแร่ ) – พิวเซน   – ครุมลอฟ ( มรดกโลก ) 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
08.00 น. ออกเดินทางสู่  คาร์โลวี  วารี  ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนังดงาม / เดินทางถึง 

คาโลวี  วารี  เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอนัอุดมสมบู รณ์และอากาศบริสุทธ์ิมีแม่นํ้ าเท ปลา้ 
(TEPLA) หล่อเล้ียงเมืองอยา่งอุดมสมบูรณ์ / จากนั้นนาํท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซ่ึง
หลากหลายไปดว้ยสถาปัตยกรรม  ชมโบสถเ์ล็ก ๆ ประจาํเมืองคาร์โลวี  วารี และสญัลกัษณ์ของ
เมืองที่บริเวณหนา้โบสถแ์ห่งน้ี ชมพิพิธภัณฑ์น ้าแร่ธรรมชาติ และท่านจะไดมี้โอกาสชิมนํ้ าแร่ที่มี
ช่ือเสียงดว้ยถว้ยพเิศษ....นาํท่านเดินเล่นในเมืองที่สวยงามและปลอดมลพษิและที่เมืองน้ีมีช่ือเสียง
อยา่งยิง่สาํหรับบุคคลชั้นนาํที่นิยมมาพกัผอ่นตากอากาศที่เมืองแห่งน้ี  อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบับรรยากาศยามเชา้ของเมืองอนัแสนน่ารักแห่งน้ี 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ พิวเซน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง  ) เมืองแห่งศูนยก์ลางการคา้ศูนย์
รวมการพฒันาทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรม  อีกทั้งยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเบียร์
พื้นเมือง “พิวเซนเนอร์” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงเบียร์เมืองพิวเซน (พร้อมเคร่ืองด่ืม)  
                           อาหารพื้นเมืองพิเศษ เมนูขาหมู 



          

บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่ เชสกี ้ค รุมลอฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) เมืองเก่าแก่ที่

สวยงาม  ครุมลอฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค .ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยูติ่ดกบัประเทศออสเตรียและ

เยอรมนัดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบัความโดดเด่นของการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม

อนัทรงคุณค่าทาํให ้องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ประกาศใหเ้มืองค รุมลอฟเป็นเมืองมรดกโลก ...

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทเก่าในยคุกลางอบอวนไปดว้ยเร่ืองราวของเหล่านกัรบ

อศัวนิซ่ึงเป็นปราสาทที่สวยงามยิง่ และเป็นมรดกโลกซ่ึงสร้างเม่ือ ค .ศ. 1250 เป็นปราสาทใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีเวลาใหท้่านไดมี้เวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งน้ีโดยรอบ หรืออาจจะ

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่มีอยูม่ากมายสองขา้งทาง  

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

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

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ นาํท่านชมเขตเมืองเก่าที่งดงามดว้ยอาคารเก่าแก่
ในศิลปะแบบบารอกและรอคโคโค นาํชมจตัุรัส  Hauptplatz กลางกรุง และมีขนาดกวา้ง 60 เมตร 
ความ ยาว 220 เมตร ใหญ่ที่สุ ดของยโุรปกลาง “ ชมเสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคทซ์อยเล  ”
(Dreifaltigkeitssaule) สูง 20 เมตร ศาลาวา่การเมืองเก่าที่สร้างในสไตลโ์กธิค  ในตน้ศตวรร ษ 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
 



 

บ่าย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ซาลส์บวร์ก  
ความหมายของ เมืองซาลส์บวร์ก นั้น หมายถึง ปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อนัเน่ืองมาจาก ณ ที่แห่ง
น้ีอุดมไปดว้ยเหมืองเกลือซ่ึงเม่ือสมยัยคุกลางนั้น เกลือมีค่ามากเสียกวา่ทองคาํดว้ยซํ้ าไป จึงทาํให้
ประชาชนที่อาศยัอยูท่ี่น่ีมีความกินดีอยูดี่ เขา้ขั้น นาํท่านชม  ป้อมโฮเฮนซาลซ์บูร์ก  (Festung 
Hohensalzburg) เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอาํนาจทางโลกของ  อาร์ชบิชอปเกบฮาร์ด  ( 
Erzbischof Gebhard) สร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ. 1077 เพือ่เป็นที่พาํนกัหลวงและป้องกนัขา้ศึก แต่มา
สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1681 ปัจจุบนั ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นป้อมปราการซ่ึงหลงเหลือความสมบูรณ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีตาํหนกัใหญ่ คุกใตดิ้น หอ้งทรมานนกัโทษ ส่ิงที่น่าสนใจเป็นพเิศษ  
คือ เตาผงิที่ปูดว้ยกระเบื้องที่มีความทนทานมาตั้งแต่ปี 1501 ที่ตั้งอยูใ่น  ห้องทอง  ( Golden room ) 
และในหอ้งยงัมีภาพเขียนจากคมัภีร์ไบเบิลอีก ดว้ย ตั้งแต่แรกเม่ือไปถึง  ซาลส์บวร์ก นั้น เราไม่มี
ทางพลาดความยิง่ใหญ่และสง่างามของป้อมปราการน้ีอยา่งเด็ดขาด เพราะมนัเป็นสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นและมองเห็นไดแ้ต่ไกล อิสระชอ้ปป้ิง ถนนสายหลกัของเมือง ถนนเก ไทรเดร้  
( Getreidegasse) เป็นถนนสายเล็กที่มีความงดงามมาก เพราะบา้นเรือนสองฝ่ังถนนจะเป็นอาคาร
โบราณสไตลเ์ร อเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนตน้ จึงทาํใหส้ถาปัตยกรรมที่เราเห็นนั้นมี
ความอลงัการดว้ยรายละเอียดมากมาย แต่ที่น่ารักเป็นที่สุดก็  คือ ป้ายของร้านคา้ที่ถนนสายน้ีจะ
ไดรั้บการบรรจงสร้างจากเหล็กดดัเป็นรูปทรงที่ไม่ซํ้ าแบบกนั 

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณภัตตาคาร อาหารจีน /  น าท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 



วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 2562 (5)        ซาลส์บวร์ก - ฮอลล์สตัทท์ – Skywalk Dachstein - ซาลส์บวร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านเดินทางสู่เมือง  ฮอลล์สตัทท์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก  ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดใน

โลก ฮ อลลส์ตทัทน์ั้นตั้งอยูใ่นออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ประหน่ึงดงัผูพ้ทิกัษ์

ปกป้องเมืองใหป้ลอดภยัจากส่ิงร้ายๆ  ทั้งปวง ที่ดา้นหนา้  มีทะเลสาบสุดสวยที่นํ้ าใสแจ๋วราวกบั

กระจก Hallstatter See ทะเลสาบใน  เขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุ  (Salzkammergut) ความน่า

มหศัจรรยข์องทะเลสาบแห่งน้ีก็ คือ ภาพสะทอ้นของเมืองและเทือกเขาแอลป์ที่ปรากฏอยูบ่นผนื

นํ้ ายามเม่ือลมสงบนั้น มนัช่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจในความงดงาม เสมือนวา่เรากาํลงัยนือยู ่ณ 

เบื้องหนา้ของเมืองแห่งสวรรคก์็ไม่ปาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาเทร้าซ์ 

 



      

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ขึ้นทางดา้น Sladming ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามมาก
ที่สุดในประเทศออสเตรีย  
นาํท่านขึ้น กอนโดลา ไปยงัจุดชมวิว Skywalk Dachstein หน่ึงในจุดชมววิที่สวยที่สุดในโลก อยู่

เหนือนํ้ าทะเล  2,700 เมตร เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคญัของ Styria ประเทศออส เตรีย
และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี / สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ ซาลส์บวร์ก  

 
ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณภัตตาคาร อาหาพื้นเมือง /  น าท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว 
 
 
วันอังคารที่ 30 ก.ค. 2562 (6) ซาลส์บวร์ก - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่  กรุงเวียนนา  มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครที่มีอดีตอนั
ยิง่ใหญ่และยาวนานมาตั้งแต่สมยั ราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุน  พระราชวงัฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เขา้ชมภายในพระราชวงัที่
เปิดหอ้งต่างๆ ใหน้กัท่องเที่ยวไดช้มทั้ง 2 โซน ไดแ้ก่ โซนแรกเป็นหอ้งต่างๆ ของพระมหากษตัริย ์
โดยเฉพาะหอ้งส่วนตวัของ พระราชินีเอลิซาเบธ ผูซ่ึ้งมีสิริโฉมอนัสวยงามเป็นที่เล่าลือ  มีเสน้พระ
เกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงขอ้พระบาทและในโซนที่สองไดแ้ก่หอ้งกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบ  
พระราชวังแวร์ซาย ของฝร่ังเศส มีการประดบัประดาดว้ย  ศิลปะแบบรอคโคโค่ หอ้งที่ตกแต่งดว้ย
ภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนหอ้งที่ตกแต่งดว้ยเคร่ืองเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่ตอ้งทาํบนเรือ 
เพือ่ป้องกนัฝุ่ น  หอ้งที่ตกแต่งดว้ยเคร่ืองกระเบื้องเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส  
พระธิดาของ พระราชินีมาเรีย เทเรซา หอ้งที่ตกแต่งดว้ยภาพวาดจากอาหรับ หอ้งพรมถกัมือ  และ



หอ้งอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ตกแต่งดว้ยภาพวาด โดยมีภาพหน่ึงที่จิตรกรไดว้าดให้   ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่
ใดในหอ้ง สายตาของรูปและเทา้ดา้นซา้ย จะจบัจอ้งและช้ีมาที่ตวัท่านเสมอ 
นาํท่านชมกรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ  (Opera House) 
มหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่ น  โบสถค์าปูซิ นส์ ยา่นธุรกิจการคา้  สภาผูแ้ทน  ศูนยร์าชการและ
มหาวทิยาลยั ชมสวน STADT PARK ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียโ์ยฮนัสเตร้าส์... 
น าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ สตราเซ “Mariahilfer Straße” 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หมู่บ้าน Marchfelderhof ร้านอาหารพื้นเมืองที่ตกแต่งสไตล์ออสเตรียน
โดยแท้  ชิมไวน์รสเยี่ยมกับขาหมู หรือ ไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นต ารับขนานแท้ 
ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ / น าท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว 

 
วันพุธที่ 31 ก.ค. 2562 (7) เวียนนา –– ถนนคาร์ทเนอร์ – Parndorf Outlet 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ยา่นถนนการคา้ที่ตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน  ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา เชิญ
ท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตลั เจียระไน  และของที่ระลึกต่างๆ 
นัง่จิบกาแฟตน้ตาํรับแท ้ชมชีวติผูค้นของชาวเวยีนนาตามอธัยาศยั 
นาํท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวงัสะพานอาพทัเนินเขามหาปราสาท
อนัเตม็ไปดว้ยร่องรอยแห่งความเป็นมหาอาํนาจของอาณาจกัรออสโตร – ฮงักาเรียนในอดีตนาํ 
 ช้อปป้ิงแบรนดเ์นมอยา่งจุใจ ณ ยา่น ถนนคาร์ทเนอร์ “Kärntnerstraße” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 



 
 
บ่าย  จากนั้นนาํท่านเดินทาง 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 โดยเที่ยวบินที่ OS025 
 
วันพฤหัสฯที่ 1 ส.ค. 2562 (8) กรุงเทพ ฯ 
14:.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม.. 
 
 

 

 
 



อัตราค่าบริการ  
ก าหนดการเดนิทางวนัที ่: 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พักคู ่
ทา่นละ 

เด็กพักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น พักเดีย่ว ทา่นละ 

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562 
 

69,900 บาท 69,900 บาท 10,900 บาท 
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด น ้าหนกัไมเ่กิน 23 กก. ( 1 ใบเท่านัน้ )  

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 

อตัราค่าบริการน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั   

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศนั้นๆ 

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

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจา้หนา้ท่ีหัวหนา้ทวัร์คนไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 นํ้าเปล่า แจกวนัละ 1 ขวด 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ Austria  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปคนขบัรถ 2 ยโูร ต่อท่าน / วนั  

 ทิปหัวหนา้ทวัร์ 1,000 บาท / ท่าน  

 



เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม: ออสเตรีย – เช็ค 8 วนั 5 คืน 

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง  

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หักค่าใชจ่้าย 100%  

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา ( รบกวนเตรียมเอกสาร 1 ชุด ) 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต 

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

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส 

4. สาํเนาบุค๊แบงคย์อ้นหลงั 6 เดือน 

5. จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น 

6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

7.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาให้ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้นและบตัรประจาํตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา 

หมายเหต ุ  

 หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัจากไดร้ับการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการนําเล่มพาสปอรต์ ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่า จะ

รวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เน่ืองจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100% 

 

 



หมายเหต ุ

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ
นดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียก ร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ ท่ีท่านชาํระมาแลว้  
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือด
หมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยนืยนัว่าทวัร์นั้นๆ
ยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจา กพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่
สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  

 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่  Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน  / 3 เตียงTriple 

Room ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ  Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้  

กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิ ครีมโลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
สาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ  20-30กิโลกรัม  (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิ ทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 

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

 


