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สโลเวเนีย – ออสเตรีย 8 วนั 
เวยีนนา (ออสเตรีย) – กราซ –  เบลด (สโลเวเนีย) – ถํา้โพสทอยน่า – ลุบเบลยีน่า – คลาเกนเฟิร์ท 

มายโฮเฟ่น – วตัเท่น – ชวาลอฟสกี ้เวล์ิด – อนิสบูร์ก – ซาลส์เบิร์ก – ฮอลสตัท – เซนต์ โวล์ฟกงั 

 ไฟว์ฟิงเกอร์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์บรุน – ช้อปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนทีน่ั่งทีม่ี 

HR-019 

HR-020 

HR-024 

HR-025 

09 – 16 ม.ิย. 17 

10 – 17 ส.ค. 17 

05 – 12 ต.ค. 17 

18 – 25 ต.ค. 17 

84,900.- 79,900.- 17,900.- 25+1 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1)  กรุงเทพฯ   

21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนั ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)  

พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน  

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรียโดยเท่ียวบินท่ี OS 026 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)  

 

วนัทีส่อง (2)  เวยีนนา (ออสเตรีย) – กราซ –  เบลด (สโลเวเนีย) 

05.35 น.  เดินทางถึง เวยีนนา สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง / 

จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองกราซ  (GRAZ) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร) เป็น

เมืองหลวงของแควน้สไตเรีย (Styria) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องประเทศออสเตรียระหวา่งทางชมววิ

ทิวทศัน์ อนัสวยงามของทั้งสองขา้งทาง / เดินทางถึง เมืองกราซ นาํท่านชมเมืองกราซซ่ึงไดรั้บการยก

ยอ่ยใหเ้ป็นเมืองศิลปวฒันธรรมแห่งยโุรป (Culture City of Europe) ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งความ

คลาสสิคของเมืองเก่าและทนัสมยัของเมืองใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด เมืองกราซเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวยีนนาเท่านั้น 

ยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และไดย้งัคงรับเลือกให้เป็นเมือง

หลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2003 อีกดว้ย เมืองกราซเล็กๆอนัแสนสงบแห่งน้ีมีภูเขาเล็กๆ 

อยูก่ลางเมือง นามวา่ Schlossberg หรือ Castle hill เป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) 

สัญลกัษณ์ประจาํเมือง ถือเป็นแลนมาร์คสาํคญัของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีป้อมปืนใหญ่ บ่อนํ้าโบราณ  

หอระฆงั รูปป้ัน ฯลฯ ซ่ึงคอยบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในยคุกลางของเมืองให้แก่ผูม้าเยอืน 

จากจุดชมววิมากมายหลายแห่งบนนั้น ทาํให้เราไดม้องกราซจากหลากมุม แต่ไม่วา่มุมไหนก็ดู 
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สวยงามน่าอยูท่ ั้งส้ินแม่นํ้าสายเล็กๆ ท่ีไหลผา่นไม่ใกล ้ไมไ่กลจาก Schlossberg นั้น มีช่ือวา่ Mur river 

ท่ีซ่ึงสถาปนิกชาวนิวยอร์คไดฝ้ากผลงานไวใ้นรูปแบบของคาเฟ่ และลานการแสดงในเปลือกหอยลอย

นํ้าขนาดยกัษ ์และหากเลียบแม่นํ้ามาอีกนิด ก็จะพบกบัอาคารรูปทรงประหลาด ท่ีถูกขนานนามวา่เป็น 

Friendly Alien นัน่คือหอแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั หรือ Kunsthaus นัน่เอง เมืองกราซตั้งอยูริ่ม 

แม่นํ้า Mur เป็นศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมยั ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ มหาวทิยาลยักราซ มหาวทิยาลยัท่ีมีความเก่าแก่ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมา

เมืองกราซไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงเบลด (Bled) ประเทศสโลวเีนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร) / 

เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็กๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเบลด

ท่ีงดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขนุเขาแอลป์ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามวา่

ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีนํ้าทะเลสาบ

โดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด  เร่ิมมีช่ือเสียงสาํหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทย์

ชาวสวสิช่ือ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้

เมืองน้ีและใชชี้วติอยูท่ี่เมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น ริม

ทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวีย ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง / 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือ “เพลทน่า” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม 

ผา่นชมเกาะเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจาํเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากนัวา่หากคู่สมรสคู่

ใดไดม้าโยกระฆงัในโบสถจ์ะมีชีวติคู่ยนืยาว โดยเจา้บ่าวจะตอ้งอุม้เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือ

จนถึงประตูโบสถ ์

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เทียบเท่าในระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม (3)  เบลด – ถํา้โพสทอยน่า – ลบุเบลยีน่า (เมอืงหลวง) – คลาเกนเฟิร์ท (ออสเตรีย) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นาํท่านเดินทางสู่ “ถํา้โพสทอยน่า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมถํ้าโพสทอยน่าโดยการนัง่รถรางไฟฟ้าของทางถํ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชม

ถํ้าซ่ึงถือวา่เป็นถํ้าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี มีความยาวภายในถํ้าถึง 27 กิโลเมตร 

ผา่นลาํธาร เข่ือนเก็บนํ้าใตดิ้นภายในถํ้าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร (ระยะทางเดินราว 2-3 กิโลเมตร)  
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  ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่าง ๆ ภายในถํ้า

มากมายลดหลัน่เป็นชั้นๆ ราวกบัเนรมิต ท่านจะไดช้มความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish) ใน

แต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกวา่ 10 ลา้คนมาเยอืนถํ้าแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**อุณหภูมิในถํา้เฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเส้ือคลุมกนัหนาวเข้าไปด้วย** 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลุบเบลยีนา (Ljubljana) (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวง

ของประเทศสโลเวเนีย แมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็กๆ แต่เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและ

เป็นระเบียบ…นาํท่านชมเมืองลุบบลิยาน่า โบสถป์ระจาํเมือง ต่อดว้ยนาํท่านสู่จตุัรัสท่ีเป็นจุดศูนยร์วม

ของเมือง ท่านจะไดช้มความสวยงามของสะพาน 3 สะพานท่ีเช่ือมต่อเมืองเขา้ดว้ยกนั, จตุรัสพรีเซอร์

เรนส์ ท่ีตั้งของรูปป้ันคีตกวคีนสาํคญัของประเทศสโลวีเนีย และพิเศษสุด!! นาํท่านชม ปราสาทลุบเบ

ลียน่า ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเนินเขาใจกลางเมือง ก่อสร้างตั้งแต่ในสมยัศตวรรษท่ี 11 นาํท่านเดินทางข้ึน

ปราสาทดว้ยรถรางฟูนิคูล่า ชมววิทิวทศัน์จากดา้นบนปราสาทท่ีสวยงามเหมือนเมืองอศัวนิในยคุ

ยโุรปกลาง มีเวลาใหท้่านอิสระชมตวัปราสาทดา้นบน ชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึก และเก็บภาพ

ประทบัใจ ณ ปราสาทแห่งน้ี   
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จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) เป็นเมืองท่องเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้คารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใตสุ้ดของประเทศ

ออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหน่ึงในแปดเมืองเจา้ภาพการจดัแข่งขนัฟุตบอลชิง

แชมป์ยโุรปอีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกของประเทศอีกดว้ย โดยเมืองน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ัง

ทะเลสาบ Worthersee ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีช่ือวา่ Karavanke 

ไดรั้บฉายานามวา่กุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองน้ีเคยถูกไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี 1544 และ

ถูกสร้างข้ึนใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี อิสระเดินชมเมืองสวยตามอธัยาศยัและเลือกซ้ือสินคา้

พื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เทียบเท่าในระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ี่ (4) คลาเกนเฟิร์ท – มายโฮเฟ่น – วตัเท่น – ชวาลอฟสกี ้เวล์ิด – อนิสบูร์ก  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมายโฮเฟ่น (Mayrhofen) (ระยะทางประมาณ 275 ก.ม.) เป็นแห่งเมืองสกี        

รีสอร์ทช่ือดงัแห่งรัฐไทโรล เป็นเมืองเล็กน่ารักท่ีตั้งอยูใ่นออ้มกอดของขุนเขานํ้าแขง็ มีกลาเซียร์

ลอ้มรอบและสาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบกีฬาสกีหิมะสามารถเล่นไดท้ั้งปี ณ เมืองแห่งน้ี / นาํท่านชมจตุรัส

กลางเมืองมายโฮเฟ่น จุดศูนยก์ลางนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองสกีรีสอร์ทแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวตัเท่น (Wattens)  (ระยะทาง 55 กิโลเมตร) ท่ีตั้งของคริสตลัเวิร์ลแห่ง

ชวาลอฟสก้ีมิวเซียม ท่านจะไดช้มความมหศัจรรยข์องโลกแห่งคริสตลัท่ีจดัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินทั้ง

ภายในอาคารมิวเซียมและสวนกลางแจง้ โดยภายในอาคารมิวเซียมแห่งน้ีไดท้าํเป็นห้องโซนต่าง ๆ 

ใหท้่านไดเ้ยีย่มชมมากมาย เช่น หอ้งบูลฮอลลค์ริสตลั หอ้งคริสตลัโดม หอ้งคริสตลันํ้าแขง็ ส่วน

ภายนอกก็มีสวนเมฆคริสตลั  
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ยามใดแสงแดดสะทอ้นกบัตวัคริสตลัแลว้ จะเกิดการสะทอ้นแสงระยบิระยบัตระการตา ปิดทา้ยดว้ย

เลือกซ้ือของฝากผลิตภณัฑค์ริสตลัชวาลอฟสก้ี ท่ีมีใหเ้ลือกซ้ือมายมายท่ีสุดในโลก /จากนั้นเม่ือได้

เวลาอนัสมควร / นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนิส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) เมืองหลวง

แห่งแควน้ไทโรล ประเทศออสเตรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เทียบเท่าในระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห้่า (5) อนิสบูร์ก – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตัท  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเยีย่มชม เมืองอนิส์บรูค (Innsbruck) ท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติของเทือกเขาอนัสวยงาม 

อินส์บรูคเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีจดัแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว 

ชมสภาพบา้นเมืองสถาปัตยกรรมท่ีงดงามรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีส่วนใหญ่มีอายเุกิน 400 ปีข้ึนไป ท่านจะ

ไดเ้ห็นตวัเมืองของอินส์บรูค ท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ ท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ จากนั้นนาํ

ท่านชมอาคารหลงัคาทอง (GOLDEN ROOF)  ท่ีสร้างข้ึนเม่ือค.ศ. 1502 ในสมยัของพระเจา้แมกซิมิ

เลียน ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัยิง่ของเมืองน้ี จากนั้นอิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัตวัเมืองอนัสวยงาม

หรือเลือกชมเลือกสินคา้ช่ือดงัของออสเตรีย 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร) ชมเมืองซาลส์บวร์กอนัแสน  

โรแมนติก เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยโบสถ ์ปราสาท และพระราชวงั และยงัเป็นเมืองท่ีจดังานประจาํปีท่ี

มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกอยา่ง Salzburg Festival นอกจากนั้น เขตเมืองเก่าท่ีงดงาม ยงัไดรั้บเลือกให้

เป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกอี้กดว้ย  
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งานเทศกาลต่างๆท่ีมีจดัข้ึนในเมืองกวา่ 4,000งาน หล่อหลอมใหเ้มืองน้ีกลายเป็นเมืองทีมีความสาํคญั

ทาง วฒันธรรมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป ชมป้อมปราการ Hohensalzburg ซ่ึงเป็นเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองถือเป็นป้อมท่ียงัคงสภาพเดิมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของยโุรปตอนกลาง จากป้อมน้ีคุณจะ

สามารถมองเห็นววิอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจของเมืองซาลส์บวร์กไดอี้กดว้ย สาํหรับบา้นเกิดของโมซาร์ท

นั้นตั้งอยูท่ี่ Getreidegasse ถนนช็อปป้ิงท่ีน่าดึงดูดใจท่ีสุดของเมือง ดว้ยบรรดาตึกทรงสูงแคบและ  

ลานบา้นอนัแสนโรแมนติค / จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท 

(Hallstat) (ระยะทาง 73 กิโลโมตร) นาํท่านเดินชมเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นฮอลสตทัซ่ึงไดรั้บการ

กล่าวขานวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทาอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เทียบเท่าในระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก (6) ฮอลสตัท – เซนต์โวล์ฟกงั  – เวยีนนา  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านล่องเรือทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์ซี (Hallstatt See) ใหท้่านเพลิดเพลินกบัความสวยงามของววิ

ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม จุดเด่นท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงไปเลยของเมืองริมทะเลสาบสีนํ้าเงินน้ีก็คือ เทือกเขา

หิมะสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบสีฟ้าใสเอาไวอ้ยา่งสนิทแนบ โดยมีเมืองเล็กๆ ตั้งอยูท่างฟาก

ตะวนัตกของ ทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร์ (Hallstatter See) โดยคาํวา่ See ในภาษาออสเตรียก็หมายถึง 

ทะเลสาบ นัน่เอง ตวัเมืองเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมยโุรปยคุโบราณ โบสถย์อดแหลมแบบโกธิกพุง่

สูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้า ทั้งหมดสะทอ้นลงเป็นภาพเสมือนจริง ในทะเลสาบน่ิงสงบอยา่งลงตวั มีป่าสนแน่น

ขนดัอยูต่ามลาดไหล่เขาขา้งๆ อีกทั้งบรรยากาศก็สงบเงียบ เนิบชา้ปราศจากแสงสีและความอึกทึกใดๆ 

อดีตเมืองน้ีเขา้ถึงไดด้ว้ยเรือเท่านั้น เพิ่งมีการสร้างถนนเขา้ไปถึงเม่ือปี ค.ศ. 1890 จากทางฟาก

ตะวนัตกของทะเลสาบนั้นเอง 
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เท่ียง  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เซนต์โวล์ฟกงั (St. Wolfgang) (ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร) เมืองริมทะเลสาบ โดยมี

เทือกเขาแอลป์ปกคลุมไปดว้ยหิมะตั้งตระหง่านเป็นฉาก หลงัของเมืองบา้นเรือนสวยงามเขียนลาย

ตกแต่งอาคารแบบชาเล่ยเ์ป็นส่วนใหญ่ มีระเบียงท่ีใชไ้มส้นปลูกประดบัดว้ยไมด้อกนานา อีกทั้งเคย 

 

 

 

 

 

 

เป็นเมืองท่ีการท่องเท่ียวออสเตรียกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประพาส 

หลงัจากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นพกัผอ่นชมทะเลสาบและบา้นเมืองเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยัจากร้านคา้เรียงรายในตวัเมืองท่ีตกแต่งดว้ยสไตลแ์ปลกตาน่ารักน่าชม

โดยทัว่ไป / จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (ระยะทาง 285 กิโลเมตร) 

ประเทศออสเตรีย / เดินทางถึง เวยีนนา 

คํ่า รับประทาอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพิเศษขาหมูเวยีนนาพร้อมจิบไวน์ / นาํท่านเขา้สู่

ท่ีพกั เทียบเท่าในระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่เจ็ด (7) เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุน – ช้อปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ – สนามบิน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อน “เชิร์นบรุนน์” อนัเล่ืองช่ือของราชวงศฮ์อฟเบิร์ก อนัยิง่ใหญ่ 

  ท่ีถูกสร้างข้ึน ในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค ์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จกัรพรรดินี 

  จกัรวรรดิโรมนั ท่ีตั้ง พระทยัวา่จะสร้างพระราชวงัแห่งน้ี ท่านจะไดเ้ขา้ชมภายในของราชวงัท่ีสวยงาม 

  ดว้ยสถาปัตยกรรมจิตรกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบจนมีคาํกล่าววา่ความงามน้ีไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ 

  ซายส์ ของฝร่ังเศส สัมผสัความงามอนัวจิิตรตระการตาภายในหอ้งต่างๆกวา่ 20 ห้อง และชมอุทยาน 

  สวนดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีจดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 
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เท่ียง  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ซ่ีโครงหมูเวยีนนา แบบเวียนนิสสไตล์) 

  จากนั้นนาํท่านเดินเล่นยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด 

  จากนั้นมีเวลาอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้มากมายในยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัอยา่งจุใจไม่ 

วา่จะเป็น GUCCI, LOUIS VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสถาปัตยกรรมความสวยงามของอาคารบา้นเรือน ท่านสามารถเดินชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าเวยีนนา เตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนผสมผสานอาคารสมยัเก่าและ

สมยัใหม่รวมถึงโบสถแ์ละมหาวหิารเซนทส์ตีเฟ่น , พระราชวงัฮบับวร์ก , อาคารรัฐสภา , อาคารศาลา

วา่การกรุงเวยีนนา อิสระท่านชมเพลิดเพลินตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทาอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา หมายเหตุ ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่าน

สามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกนัเกิน 75 ยโูร สามารถทาํภาษีคืนได ้

(TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS025 

 

วนัที ่แปด (8) กรุงเทพฯ  

14.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

****************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึน้ไป หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

 

อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้ 

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

• ค่าวซ่ีาออสเตรีย (โชวต์วั ) 

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ  

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)  

• นํ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

• บริการพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 

 

 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนทีน่ั่งทีม่ี 

HR-019 

HR-020 

HR-024 

HR-025 

09 – 16 ม.ิย. 17 

10 – 17 ส.ค. 17 

05 – 12 ต.ค. 17 

18 – 25 ต.ค. 17 

84,900.- 79,900.- 17,900.- 25+1 
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วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อน

เดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้              

ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนกังาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผู ้

เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทาง

สายการบิน 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาโครเอเชีย และ วซ่ีาออสเตรีย ประจําปี 2017 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  

• สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือสาํเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษา 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของ

สาย การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา 

หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เมื่อท่านจองทวัร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 


