
 

 
 

ทวัรยุ์โรปตะวนัออก 8 วนั 
 

TOUR CODE:EU131201YZ 
 

ออสเตรีย –สาธารณรัฐเช็ก – ฮังการี – สโลวาเกยี 

 
ซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย)  – ฮัลล์ซตทัท์– เซนต์โวล์ฟกงั –  เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็ก) – กรุงปราก 

บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) – เซนเทนเดร์ (ฮังการี)– กรุงบูดาเปสต์–  

พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท – กรุงเวยีนนา 
 

ก าหนดการเดินทาง   
20 – 27 ตุลาคม 2559  ราคาท่านล่ะ 79,900 บาท 
 
 
 



 

 
 

 
บนิตรงสดุสบายกบัสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์

เยีย่มชมทอ่งเทีย่ว “ยโุรปตะวนัออก”  ดนิแดนทีม่คีวามสวยงามราวกบัออกมาจากเทพ

นิยายแถมปิดทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจทัง้เอาทเ์ลทเละรเีมีย่ม    แบรนดเ์นม 

ณ กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4เคาน์เตอร์Gสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 
พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก ดา้นสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนาประเทศออสเตรียโดยเท่ียวบินท่ีOS 026(ใช้เวลาบิน ประมาณ 11.30 ช.ม.) 
 

วนัทีส่อง (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) –ซาลซ์บูร์ก – ฮัลล์ซตัทท์(Unesco) - เซนต์โวล์ฟกงั 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORTหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น ำ
ท่ำนรับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม NH Airport Vienna หลงัจากท่านรับประทานอาหาร
เรียบร้อยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์กเมืองอนัแสนโรแมนติก (ไดรั้บสมญานามวา่ Fairy Tale  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

City) เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยโบสถ ์ ปราสาท และพระราชวงัและยงัเป็นเมืองท่ีจดังานประจ าปีท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลกอยา่ง Salzburg Festival นอกจากนั้นเขตเมืองเก่าท่ีงดงามยงัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกโลก
จากองคก์รยเูนสโกอี้กดว้ยงานเทศกาลต่างๆท่ีมีจดัข้ึนในเมืองกวา่4,000งานหล่อหลอมใหเ้มืองน้ี
กลายเป็นเมืองทีมีความส าคญัทางวฒันธรรมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถึงเมืองฮัลล์ซตัทท์ (Hallstatt) ผา่นชมทิวทศัน์ท่ีแสนงดงามและขนุเขาตลอดสองขา้ง

ทางเมืองฮัลล์ซตัทท์เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลกสัมผสั ความมหศัจรรย์
ภาพของหมู่บา้นท่ีมีองคป์ระกอบของเทือกเขาอยูด่า้นหลงัเสมือนราวกบัภาพวาด ท าใหไ้ดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกยเูนสโกอิ้สระท่านถ่ายรูปชมเมืองฮลัลซ์ตทัทต์ามอธัยาศยักบัมุมโปรดท่ีเห็นทะเลสาบ
แวดลอ้มดว้ยขนุเขาโดยมีโบสถ์ฮลัลซ์ตทัทต์ั้งตระหง่านอยา่งโดดเด่น สามารถหาซ้ือของฝากจ าพวกเกลือ
จากแหล่งเหมืองในเมืองแห่งน้ี เน่ืองจากเมืองฮลัลซ์ตทัทเ์ป็นเหมืองเกลือเก่าท่ีมีช่ือเสียงไม่แพท่ี้ใดในโลก 
น าท่านเดินทางสู่ เซนต์โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร) เมืองริมทะเลสาบ โดยมี
เทือกเขาแอลป์ปกคลุมไปดว้ยหิมะตั้งตระหง่านเป็นฉาก หลงัของเมืองบา้นเรือนสวยงามเขียนลายตกแต่ง
อาคารแบบชาเล่ยเ์ป็นส่วนใหญ่ มีระเบียงท่ีใชไ้มส้นปลูกประดบัดว้ยไมด้อกนานา อีกทั้งเคยเป็นเมืองท่ี
การท่องเท่ียวออสเตรียกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประพาส หลงัจากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นพกัผ่อนชมทะเลสาบและบ้านเมืองเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกตาม
อธัยาศยัจากร้านคา้เรียงรายในตวัเมืองท่ีตกแต่งดว้ยสไตลแ์ปลกตาน่ารักน่าชมโดยทัว่ไป  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัทีส่าม (3) เซนต์โวล์ฟกงั – เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็ก) – กรุงปราก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านออกเดินทางสู่ ครุมลอฟ (CeskyKrumlov) เมืองขนาดเล็กแต่โด่งดงัส าหรับนกัท่องเท่ียวของ

สาธารณรัฐเช็ก โดยครุมลอฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค.ศ.1374 
อาณา เขตของเมืองอยูติ่ดกบัประเทศออสเตรียและ
เยอรมนัดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบั
ความโดดเด่นของการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนั
ทรงคุณค่าท าให้องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มืองครุ
มลอฟเป็นเมืองมรดก น าท่านชมความงดงามของ
ปราสาทครุมลอฟ (ช่วงฤดูหนาว สามารถชมไดเ้ฉพาะ

ภายนอก) ท่ีผสมผสานการก่อสร้างไปดว้ยศิลปะหลากหลายยคุสมยั นบัเป็นปราสาทท่ีไม่ควรพลาดใน
การเยีย่มชมอีกแห่งหน่ึงของยโุรป 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ินในเขตเมืองเก่า 
บ่าย มีเวลาใหท้่านไดซึ้มซบับรรยากาศของเมืองครุมลอฟให้เต็มท่ี จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่

กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมสองฟากฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา 
อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง กรุงปรากเป็นเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเยีย่มชมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีร้านคา้, แกลเลอร่ีต่าง ๆ ซ่ึงกรุงปรากไดส้มญานาม
มากมาย เช่นนครแห่งปราสาทร้อยยอด และโรมแห่งอุดรทิศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า  

วนัทีส่ี่ (4) กรุงปราก–ปราก ซิตีท้วัร์ – บราติสลาวา(สโลวาเกยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่าน เขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

ในสมยั เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslidsซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนต ์ วตุิส (St.Vitus 
Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14 
นบัวา่ เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปรากซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 
โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายใน เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ าคญั
ในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 1 และพระเจา้แมกซิมิ 
เล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของปราสาทใชเ้ป็น ท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียน/ น าท่านเดิน
เล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา 

สไตลโ์กธิคท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่า
นกับุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ีเรียงรายอยูบ่นตลอดแนว
สะพาน / น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยั โบราณ, ศาลาวา่การเมืองหลงั
เก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)  ท่ี
สวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินแบบเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านสู่จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถเลือกชมหาซ้ือของฝาก

ทอ้งถ่ินท่ีมีร้านคา้จ าหน่ายอยา่งมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “คริสตลัโบฮีเมีย” ซ่ึงมีช่ือเสียงอยา่งมาก 
จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 



 

 
 

ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน / เขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า (5) บราติสลาวา –เซนเทนเดร์ (ฮังการี) – กรุงบูดาเปสต์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านท่องเท่ียวชมเมืองบราติสลาว่า (Bratislava) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโล
วคัทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลางกรุงบราติสลาวาตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้า
ดานูบท่ีบริเวณ พรมแดนของสโลวคักบัออสเตรียและฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก /       น า
ท่านชมกรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวคัชมโบสถเ์ซนตม์าร์ติน และปราสาทบ
ราติสลาวา ยา่นมหาวทิยาลยัและพิพิธภณัฑจ์ านวนมากรวมทั้งโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร์ (Szentendre) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยริูมฝ่ังแม่น ้าดานูบ โดยตวั 

เมืองนั้นตั้งอยูใ่นมณฑลเปสต ์(Pest County) มณฑลท่ีตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ และอยูห่างจาก  
กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการีไปทางตอนเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร ท่าน 
จะไดส้ัมผสักบบรรยากาศของกลงศิลปะท่ีสามารถพบไดใ้นทุกมุมถนน จึงไม่แปลกใจนกัถา้หาก 
คุณจะพบเห็นเหล่าศิลปินและแกลเลอร่ีขนาดเล็กจ านวนมาก อิสระใหท้านไดเ้ลือกถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
เร่ิมจากบริเวณ จตุัรัสหลกัของเมือง (Main Square) เดินลดัเลาะไปตามถนนเพื่อเยีย่มชมอาคาร 
บา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมบาร็อค รวมไปถึงเหล่าร้านคา้และแกลเลอร่ีต่างๆไดอ้ยาง 
ง่ายดาย น าทานแวะชมอนุสาวรียไ์มก้างเขน (Memorial Cross) อีกหน่ึงสัญลกัษณท่ีส าคญัของเมืองเซน 
เทนเดร์ เป็นสถานท่ีแห่งระลึกถึงการรอดพน้จากภยัพิบติัในอดีต โดยอนุสาวรยแีห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 
1763 หรือจะเลือกชมและถ่ายภาพ โบสถท์ั้ง 9 โบสถข์องเซนเทนเดร์ (Szentendre9 Churches)  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อีกหน่ึงคริสตจกัรเก่าแก่ ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปตยกรรมท่ีหลายรูปแบบ อาทิเช่น สไตล ์บาร็อค - 
ร็อคโกโก - กรีก โดย โบสถแ์รก คือ โบสถ ์ Blagovestenska อีกหน่ึงคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ 
(Orthodox) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 18  เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดในหมู่นกัท่องเท่ียว/เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรม
ของชนหลายเช้ือชาติ ท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปีถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่ง
แม่น ้าดานูบ” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารทอ้งถ่ิน และสุดพิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผา่ชาวแมกยาร์ / 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัในระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก (6) บูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น า้ดานูบ–ช้อปป้ิงพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท(ออสเตรีย)  – กรุงเวียนนา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเยีย่มชม จตุัรัสวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ี์

สร้างข้ึนฉลอง 1,000 ปีแห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) 
ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มท



 

 
 

เธียส ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถ โบสถส์ร้าง
ในสไตล ์ นีโอ-โกธิคหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่น
ท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระ
เจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมท่ี
งดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้ป้อมชาวประมง 
(Fishermen’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาท่ีท่าน
สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบ้ไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงั
กาเรียน / จากน้ันน าท่าน ล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัลือช่ือชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการี
ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ ท่ีตั้ง เรียงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝ่ัง อาทิอาคารรัฐสภา (Hungarian Parliament 
Building) ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือดว้ย สถาปัตยกรรมแบบโกธิกบนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 
ยอด สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้าดานูบโดย วศิวกรชาวองักฤษ 
เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนกลบัเขา้สู่ประเทศออสเตรีย สู่ McArthurGlen 
Designer  Outlet in Parndorf 
ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด (7) เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – คาร์ทเนอร์สตรีท – สนามบินเวยีนนา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ 
(Schonbrunn Palace)แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์ก ซ่ึงมีประวติั
การสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระ
นางมาเรีย เทเรซ่าให้สร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ย 
จ านวนห้องถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อ
ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง



 

 
 

และพลบัพลาท่ีประทบัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของ
ฝร่ังเศส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารเอเชีย 
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวสายหลกั 

ของกรุงเวยีนนาท่ีมุ่งหนา้สู่ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ถนนชอ้ปป้ิงพรีเม่ียมแบรนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก มี
สินคา้แฟชัน่ชั้นน าให้เลือกซ้ือมากมายไม่นอ้ยไปกวา่ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมิลาน ลอนดอน หรือปารีส หรือเลือก
เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าเวยีนนา เตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนผสมผสานอาคาร
สมยัเก่าและสมยัใหม่รวมถึงโบสถแ์ละมหาวหิารเซนทส์ตีเฟ่น , พระราชวงัฮบับวร์ก 

  อิสระใชเ้วลาในตวัเมืองเก่าตามอธัยาศยั (เพ่ือความสะดวกในการเลือกสินค้าช้อปป้ิงของทุกท่าน อิสระ
อาหารมือ้เยน็ตามอัธยาศัย) 

 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนาเวียนนา (หากมีการท า Tax Refund กรุณาแจง้   
  หวัหนา้ทวัร์เพื่ออ านวนความสะดวกแก่ท่าน) 
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีแ่ปด (8) กรุงเทพฯ 

15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ     79,900.- บาท 
เด็ก อายุไม่เกนิ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) ท่านละ     74,900.- บาท 
เด็ก อายุไม่เกนิ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ท่านละ     76,900.- บาท 
พกัห้องเดี่ยว       เพิม่ท่านละ                11,900.- บาท 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่ 20 คน เท่าน้ัน หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ** 
 

อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบิน Austrian (OS) ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ประกนัภยัการเดินทาง 1,500,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)  
 ค่าธรรมเนียม วซ่ีาออสเตรีย 
 ค่าธรรมเนียมคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ คนละ 1,000 / คน 

วธีิการจองทวัร์ 
กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 20 วนั หรือ เม่ือทางสาย
การบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  
 
 



 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000  บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 50% ของเงินมัดจ า + ค่าวซ่ีา  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของเงินมัดจ า 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผู ้

เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสาย
การบิน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 

 พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต  
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  
 ส าเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส  
 หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE) เท่านั้น หรือ ส าเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจ าตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษา 
โปรดทราบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย 
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯล 

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้ไวแ้ลว้ 
 


