ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – สะพานชาลส์ – คาร์ โลวี วารี (เมืองแห่ งนา้ แร่ ) – พิวเซน – ครุมลอฟ
(เมืองมรดกโลก) – ลินซ์ (ออสเตรีย) –ซาลส์ บวร์ ก – ฮอลล์สตัทท์ – Skywalk Dachstein – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุน – วิหารเซนต์สตีเฟน – ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ สตราเซ – ถนนคาร์ ทเนอร์
Parndorf Outlet

“เส้ นทางสวยที่สุด ของยุโรปตะวันออก บินสายการออสเตรียน แอร์ ไลน์ ”

รายละเอียดการเดินทาง
วันพฤหัสฯที่ 25 ก.ค. 2562 (1) กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)
21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเทีย่ วบินที่ OS026
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ช.ม. )
วันศุกร์ ที่ 26 ก.ค. 2562 (2)
ปราก ( สาธารณรัฐเช็ก ) – สะพานชาลส์
05.35 น.
เดินทางถึง เวียนนา ประเทศออสเตรี ย ( แวะเปลี่ยนเครื่อง )
09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินที่ OS705 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ55 นาที)

10.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ก หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว…
นาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองกรุ งปราก...ชมเมือง กรุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ ก
( รับประทานอาหารเป็ น Snack Box บนรถ ) ท่านจะได้สัมผัสเมืองปารี สแห่งตะวันออก ชม
ปราสาทปราก เพื่อเข้าชมความงดงามของปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก ตัว
ปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าชาร์ลที่ 4 กษัตริ ยอ์ นั เป็ นที่รักยิง่ ของชาวเชโกสโลวาเกีย ( ชื่อในอดีต ) ท่านจะได้ชมวิหารต่างๆ
ที่ต้งั อยูภ่ ายในบริ เวณปราสาทพร้อมฟังเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์อนั น่าตื่นเต้น นอกจากนี้...นา
ท่านยา่ เท้าบนอดีตตรอกหมู่บา้ นช่างทองซึ่ งไม่มีบา้ นเลขที่หากแต่ใช้สัญลักษณ์ แทน ต่อด้วยนา
ท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ซึ่งสะพานอันเก่าแก่ของชาวเช็กและยุโรปบนสะพาน
ประดับเป็ นรู ปนักบุญ 26 องค์ เรี ยงรายอย่างสวยงาม...นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าชมความ
เก่าแก่และคลาสสิ กของโบสถ์ยวิ , ชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส, วิหารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และ
เฝ้ ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีอายุ 600 ปี ตีบอกเวลาทุกๆ ชัว่ โมง

17.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย / นาท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันเสาร์ ที่ 27 ก.ค. 2562 (3)
ปราก – คาร์ โลวี วารี ( เมืองแห่ งน้าแร่ ) – พิวเซน – ครุมลอฟ ( มรดกโลก )
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ คาร์ โลวี วารี ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอนั งดงาม / เดินทางถึง
คาโลวี วารี เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และอากาศบริ สุทธิ์มีแม่น้ าเทปล้า
(TEPLA) หล่อเลี้ยงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์ / จากนั้นนาท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซึ่ ง
หลากหลายไปด้วยสถาปัตยกรรม ชมโบสถ์เล็ก ๆ ประจาเมืองคาร์ โลวี วารี และสัญลักษณ์ของ
เมืองที่บริ เวณหน้าโบสถ์แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ น้าแร่ ธรรมชาติ และท่านจะได้มีโอกาสชิมน้ าแร่ ที่มี
ชื่อเสียงด้วยถ้วยพิเศษ....นาท่านเดินเล่นในเมืองที่สวยงามและปลอดมลพิษและที่เมืองนี้มีชื่อเสียง
อย่างยิง่ สาหรับบุคคลชั้นนาที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศที่เมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองอันแสนน่ารักแห่งนี้
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ พิวเซน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง ) เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าศูนย์
รวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องการผลิตเบียร์
พื้นเมือง “พิวเซนเนอร์ ”
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์ เมืองพิวเซน (พร้ อมเครื่องดื่ม)
อาหารพื้นเมืองพิเศษ เมนูขาหมู

บ่ าย

นาท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ ครุ มลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ที่
สวยงาม ครุ มลอฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค.ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศออสเตรี ยและ
เยอรมันด้วยประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่าทาให้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เมืองครุ มลอฟเป็ นเมืองมรดกโลก...
นาท่านเข้าชม ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทเก่าในยุคกลางอบอวนไปด้วยเรื่ องราวของเหล่านักรบ
อัศวินซึ่งเป็ นปราสาทที่สวยงามยิง่ และเป็ นมรดกโลกซึ่ งสร้างเมื่อ ค.ศ. 1250 เป็ นปราสาทใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้มีเวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งนี้โดยรอบ หรื ออาจจะ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีอยูม่ ากมายสองข้างทาง

คำ่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน / นาท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562 (4) ครุมลอฟ – ลินซ์ (ออสเตรีย) – ซาลส์ บวร์ ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ เมืองหลวงของออสเตรี ยตอนบนในอดีต และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามของออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ นาท่านชมเขตเมืองเก่าที่งดงามด้วยอาคารเก่าแก่
ในศิลปะแบบบารอกและรอคโคโค นาชมจัตุรัส Hauptplatz กลางกรุ ง และมีขนาดกว้าง 60 เมตร
ความยาว 220 เมตร ใหญ่ที่สุดของยุโรปกลาง “ ชมเสาหิ นอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล ”
(Dreifaltigkeitssaule) สู ง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างในสไตล์โกธิค ในต้นศตวรรษ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

คำ่

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ซาลส์ บวร์ ก
ความหมายของ เมืองซาลส์ บวร์ ก นั้น หมายถึง ปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อันเนื่องมาจาก ณ ที่แห่ง
นี้อุดมไปด้วยเหมืองเกลือซึ่งเมื่อสมัยยุคกลางนั้น เกลือมีค่ามากเสียกว่าทองคาด้วยซ้ าไป จึงทาให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความกินดีอยู่ดี เข้าขั้นนาท่านชม ป้อมโฮเฮนซาลซ์ บูร์ก (Festung
Hohensalzburg) เป็ นสั ญลักษณ์ อย่างหนึ่ งของอานาจทางโลกของ อาร์ ชบิ ชอปเกบฮาร์ ด (
Erzbischof Gebhard) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 เพื่อเป็ นที่พานักหลวงและป้ องกันข้าศึก แต่มา
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1681 ปัจจุบนั ได้รับการยกย่องว่าเป็ นป้ อมปราการซึ่งหลงเหลือความสมบูรณ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีตาหนักใหญ่ คุกใต้ดิน ห้องทรมานนักโทษ สิ่ งที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ
คือ เตาผิงที่ปูดว้ ยกระเบื้องที่มีความทนทานมาตั้งแต่ปี 1501 ที่ต้งั อยูใ่ น ห้ องทอง ( Golden room )
และในห้องยังมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลอีกด้วย ตั้งแต่แรกเมื่อไปถึง ซาลส์ บวร์ ก นั้น เราไม่มี
ทางพลาดความยิง่ ใหญ่และสง่างามของป้ อมปราการนี้อย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็ นสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นและมองเห็นได้แต่ไกล อิสระช้อปปิ้ ง ถนนสายหลักของเมือง ถนนเก ไทรเดร้
( Getreidegasse) เป็ นถนนสายเล็กที่มีความงดงามมาก เพราะบ้านเรื อนสองฝั่งถนนจะเป็ นอาคาร
โบราณสไตล์เรอเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนต้น จึงทาให้สถาปัตยกรรมที่เราเห็นนั้นมี
ความอลังการด้วยรายละเอียดมากมาย แต่ที่น่ารักเป็ นที่สุดก็ คือ ป้ ายของร้านค้าที่ถนนสายนี้จะ
ได้รับการบรรจงสร้างจากเหล็กดัดเป็ นรู ปทรงที่ไม่ซ้ าแบบกัน
รับประทานอาหารคา่ ณภัตตาคาร อาหารจีน / นาท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันจันทร์ ที่ 29 ก.ค. 2562 (5) ซาลส์ บวร์ ก - ฮอลล์ สตัทท์ – Skywalk Dachstein - ซาลส์ บวร์ ก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลล์สตัทท์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดใน
โลก ฮอลล์สตัทท์น้ นั ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ ที่สูงตระหง่าน ประหนึ่งดังผูพ้ ิทกั ษ์
ปกป้ องเมืองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆ ทั้งปวง ที่ดา้ นหน้า มีทะเลสาบสุ ดสวยที่น้ าใสแจ๋ วราวกับ
กระจก Hallstatter See ทะเลสาบใน เขตภูมิภาคซาลซ์ คัมเมอร์ กุท (Salzkammergut) ความน่า
มหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ก็ คือ ภาพสะท้อนของเมืองและเทือกเขาแอลป์ ที่ปรากฏอยู่บนผืน
น้ ายามเมื่อลมสงบนั้น มันช่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจในความงดงาม เสมือนว่าเรากาลังยืนอยู่ ณ
เบื้องหน้าของเมืองแห่งสวรรค์กไ็ ม่ปาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาเทร้ าซ์

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ขึ้นทางด้าน Sladming ซึ่ งเป็ นเทือกเขาที่มีความสวยงามมาก
ที่สุดในประเทศออสเตรี ย
นาท่านขึ้น กอนโดลา ไปยังจุดชมวิว Skywalk Dachstein หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก อยู่
เหนือน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของ Styria ประเทศออสเตรี ย
และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี / สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ซาลส์ บวร์ ก

คำ่

รับประทานอาหารคา่ ณภัตตาคาร อาหาพื้นเมือง / นาท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 2562 (6) ซาลส์ บวร์ ก - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครที่มีอดีตอัน
ยิง่ ใหญ่และยาวนานมาตั้งแต่สมัย ราชวงศ์ ฮอฟเบิร์ก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุน พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายในพระราชวังที่
เปิ ดห้องต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมทั้ง 2 โซน ได้แก่ โซนแรกเป็ นห้องต่างๆ ของพระมหากษัตริ ย์
โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของ พระราชินีเอลิซาเบธ ผูซ้ ่ ึงมีสิริโฉมอันสวยงามเป็ นที่เล่าลือ มีเส้นพระ
เกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาทและในโซนที่สองได้แก่หอ้ งกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบ
พระราชวังแวร์ ซาย ของฝรั่งเศส มีการประดับประดาด้วย ศิลปะแบบรอคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วย
ภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่ องเขินที่มีข้นั ตอนการผลิตที่ตอ้ งทาบนเรื อ
เพื่อป้ องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่ องกระเบื้องเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส
พระธิดาของ พระราชินีมาเรีย เทเรซา ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และ
ห้องอื่นๆ อีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหนึ่งที่จิตรกรได้วาดให้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่
ใดในห้อง สายตาของรู ปและเท้าด้านซ้าย จะจับจ้องและชี้มาที่ตวั ท่านเสมอ
นาท่านชมกรุ งเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมโรงละครแห่ งชาติ (Opera House)
มหาวิ หารเซนต์สตีเฟ่ น โบสถ์คาปู ซินส์ ย่านธุ รกิ จการค้า สภาผู้แทน ศูนย์ราชการและ
มหาวิทยาลัย ชมสวน STADT PARK ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรี ยโ์ ยฮันสเตร้าส์...
นาท่านช้ อปปิ้ ง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ สตราเซ “Mariahilfer Straße”
รับประทานอาหารคา่ ณ หมู่บ้าน Marchfelderhof ร้ านอาหารพื้นเมืองที่ตกแต่ งสไตล์ ออสเตรี ยน
โดยแท้ ชิ มไวน์ รสเยี่ยมกับขาหมู หรื อ ไส้ กรอกในรสชาติ แบบเวียนนา ต้ นตารั บขนานแท้
ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ / นาท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันพุธที่ 31 ก.ค. 2562 (7) เวียนนา –– ถนนคาร์ ทเนอร์ – Parndorf Outlet
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นาท่านสู่ ถนนคาร์ ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ
มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา เชิญ
ท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วคริ สตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ
นัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้ ชมชีวิตผูค้ นของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย

เที่ยง

บ่าย
20.00 น.
23.20 น.

นาท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวังสะพานอาพัทเนินเขามหาปราสาท
อันเต็มไปด้วยร่ องรอยแห่งความเป็ นมหาอานาจของอาณาจักรออสโตร – ฮังกาเรี ยนในอดีตนา
ช้ อปปิ้ งแบรนด์เนมอย่างจุใจ ณ ย่าน ถนนคาร์ ทเนอร์ “Kärntnerstraße”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่ Parndorf Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมาก
มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ ๆอีกมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเวทชาท เพื่อทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้ อปปิ้ งภายใน
สนามบิน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ OS025

วันพฤหัสฯที่ 1 ส.ค. 2562 (8) กรุงเทพ ฯ
14:.20 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม..

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทางวันที่ : 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
กำหนดกำรเดินทำง

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562

ผู ้ใหญ่พักคู่
ท่ำนละ

69,900 บาท

เด็กพักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่ำน

69,900 บาท

พักเดีย
่ ว ท่ำนละ

10,900 บาท

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
 สำหรั บห้องพักแบบ 3 เตี ยง มี บริ กำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ ำนั้น กรณี เดิ นทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ ำน บริ ษทั ฯ ขอแนะนำให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ
 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ( 1 ใบเท่ำนัน้ )
 กรณี เดินทำงเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หำกออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด








ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศนั้นๆ
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ ีอายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่หวั หน้าทัวร์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
น้ าเปล่า แจกวันละ 1 ขวด
ค่าวีซ่าเชงเก้น Austria

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง





ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำซักรี ด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน / วัน
ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม: ออสเตรีย – เช็ค 8 วัน 5 คืน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ทัวร์
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย หำกไม่ได้มีกำรยื่นวีซ่ำล่วงหน้ำ
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี)
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100%

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ( รบกวนเตรียมเอกสาร 1 ชุด )
1. พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
2. รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80 %
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส
4. สาเนาบุ๊คแบงค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
5. จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น
6. กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่ เกิน 3 เดือน
7.กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้นและบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อนักศึกษา

หมายเหตุ
 หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได้รับการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า จะ
รวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ






บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุ จำเป็ นสุ ดวิสัย อำทิ กำรล่ ำช้ำของสำยกำรบิ น กำร
นัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึ งและรั กษำผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่ จะเรี ยกร้ องเงิ นคื น ใน
กรณี ที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในกำรใช้บริ กำรที่ทำงทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรื อ แจ้งให้ทรำบ ก่อนเดินทำง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมื อง และไม่ คืนเงิ นค่ ำทัวร์ ที่ท่ำนชำระมำแล้ว
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรื อกำรหลบหนีเข้ำเมือง
ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบ หำกท่ ำนถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทำงบุ คคลธรรมดำ เล่ มสี เลื อด
หมู

ตั๋วเครื่องบิน






ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดิ นทำงกลับ ท่ ำนจะต้องชำระค่ ำใช้จ่ำย
ส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็ นผูก้ ำหนดซึ่ งทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิ ก
กำรเดินทำงถ้ำทำงบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทำงต้องรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณี ที่ตั๋ว
เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น)
ท่ำนที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ ภูเก็ตหำดใหญ่ ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ำยขำยก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่ำทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ ภำยในประเทศโดยไม่ ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิ กบริ ษทั ฯไม่
สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกีย่ วข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศได้
เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น

โรงแรมและห้อง





ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่ำนมี ควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ ำน / 3 เตี ยงTriple
Room ขึ้นอยู่กบ
ั ข้อกำหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ ละโรงแรมซึ่ งมักมี ควำมแตกต่ ำงกันซึ่ งอำจจะทำให้
ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำรหรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลำยแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรั บอำกำศเนื่ องจำกอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่ ำ เครื่ องปรั บอำกำศที่ มีจะให้บริ กำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น
ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุ มนำนำชำติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน





กรุ ณำงดนำของมี คมทุ กชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ำใบเล็กที่ จะถื อขึ้ นเครื่ องบิ นเช่ นมี ดพับกรรไกรตัดเล็บทุ กขนำดตะไบเล็บเป็ นต้น
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอำทิ ครี มโลชัน่ น้ ำหอม ยำสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ำเป็ นต้น จะถูกทำกำรตรวจอย่ำงละเอี ยดอี ก
ครั้งโดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่ เดี ยวกันในถุ งใสพร้ อมที่ จะ
สำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
หำกท่ำนซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทำงเที่ ยวบิ นจึ งสำมำรถนำขึ้ นเครื่ องได้และห้ำมมี
ร่ องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ




สำหรั บน้ ำหนักของสัมภำระที่ ทำงสำยกำรบิ นอนุ ญำตให้โหลดใต้ท้องเครื่ องบิ นคื อ 20-30กิโลกรั ม (สำหรั บผู้โดยสำรชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ ำระวำงน้ ำหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสำย
กำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้หำก น้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
สำหรับกระเป๋ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ ำหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกว้ำง
( 9.75นิ้ว ) + ยำว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

