
 

 

รหัสทัวร JBL1902947 

ทัวรออสเตรีย เช็ก ฮังการี Best of Eastern Europe 

8 วัน 6 คืน (LH) 
จตุรัสมาเรียน   ชอปปم�งถนนแมกซิมิเลยีน   ซาลสบวรก   บานพักโมสารท 

ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก   ผานชม สวนมิราเบล   ฮัลทัทท (มรดกโลก)   เวลส 
เชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก)   ปราสาทครุมลอฟ 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : 11-18 เม.ย. 63 (สงกรานต)  
 
วันเสารที่ 11 เม.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมัน)  
07.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 

4 ประตู 4 แถว G สายการบินลุฟทฮันซาเยอรมัน แอรไลน (LH) เจาหนาที่ฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออก
เดินทาง  

09.40 น.  เหินฟ�าสู สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟทฮันซา
เยอรมัน แอรไลน เที่ยวบินที่ LH 5447  

17.15 น. ถึง สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน ซึ่งถือไดวาเปนประตูของยุโรป เมือง
มิวนิค หลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตางเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียแหง
น้ี เคยตกอยูภายใตราชวงศวิทเทลสบาคที่ปกครอง และพัฒนาเมืองใหมี
ความสําคัญที่สุดทางตอนใตของเยอรมนี อีกทั้งยังเปนแหลงผลิตเบียร ศูนยกลาง
การผลิตรถยนต BMW หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย
แลว ... บริการรถโคชรอรับทานที่สนามบิน 

 

  

 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันอาทิตยที่ 12 เม.ย. 63 (2)  
จตุรัสมาเรียน – ชอปปم�งถนนแมกซิมิเลียน - ซาลสบวรก – ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก –  
บานพักโมสารท - ผานชม สวนมิราเบล  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางเขาสู จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเกาใจกลางเมือง

แหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมัยและนักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชมตุกตา
เตนรําที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ของทุกวัน ไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคลวน
เกิดขึ้นดวยฝมือของกษัตริยแหงราชวงศวิทเทลสบาคทั้งสิ้น 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ถนนแมกซิมิเลียน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวา
เปนถนนที่สวยอีกแหงหน่ึงของเมืองน้ี และเปนที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคา
แพง และเปนที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักทองเท่ียวมาเดินเลนบนถนนสาย
น้ีอาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก 

 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสู เมืองซาลสบวรก (SALZBURG) (144 กิโลเมตร / 2.15 ชั่วโมง) 

เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใชสถานที่ตาง ๆ ของเมืองในการถายทําภาพยนตรชื่อ
กองโลก “เดอะซาวดออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเปน
ฉากสวย บานเกิดของคีตกวีเอกโมสารต เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝم�งของแมน้ําซาล
ซา … นําทานเที่ยวชม LANDMARK ตางๆ ขามฝم�งสูเมืองเกาท่ีมี“ป�อมโฮเฮน
ซาลสบวรก HOHENSALZBURG FORTRESS เปนฉากหลังเพิ่มความมีเสนห
ใหกับสวนแหงน้ี ปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกตัง้เดนตระหงานอยูบนเนินเขา  



 

 

  ผานไปถายภาพที่ระลึกหนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรีย 
ภาคภูมิใจ ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตรของครอบครัว
โมสารท ใหทานไดเดินเลนในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซารท ” พรอมชม “อนุสาวรีย
ของโมสารท” แลวผานชม สวนมิราเบล และ นํ้าพุเพกาซัส เปนฉากที่มาเรียและ
เด็กรองเพลงและ เตนรํากัน ภายในพระราชวังเดิมของสวนมิราเบลจะตกแตงพันธุ
ไมหลากหลายสีสัน เยีย่มชม สวนแคระ“ ซแวรเกิลการเทน” ที่แปลกตา 

 

  

 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พั กค างคืน  ณ  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรือ
เทียบเทา 
 
วันจันทรที่ 13 เม.ย. 63 (3)  
ฮัลทัทท (มรดกโลก) – เวลส – เชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) – ปราสาทครุมลอฟ  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) (75 กิโลเมตร / 1.30 ชั่วโมง) 

เมืองที่ไดชื่อวา “เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก” เปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมมากเปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย อยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใต
ขอ งท ะ เลส าบ ฮั ลล ส ตั ท ท  (Lake Hallstatt) ห รื อ  ฮั ลล ส ตั ท ท เท อ ร  ซี  
(Hallstatter See) สัมผัสกับความเปนเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ ์
นําทานเดินเที่ยวชม เมืองฮัลลทัทท สิ่งแรกที่นักทองเที่ยวจะสัมผัสไดก็คือความ
เปนเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอยางยิ่งที่จะเดินทางมา



 

 

พักผอนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบลมไปดวย
ทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหงานใหทานไดเดินเลนเที่ยวชมเมือง ปจจุุบันเมือง
ฮัลลสตัทท และเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกในป 1997 และเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจากทั่วโลก 
ใฝ�ฝนออยากมาเยือนสักครั้งหน่ึงในชีวิตอีกดวย 
 

  

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสู เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (210 กิโลเมตร / 3.30 ชั่วโมง) เพชรน้ํางาม

แหงโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย จุดเดนของเมืองน้ีคือ มีแมน้ําวัลตา
วาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยว
เหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง เหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลน
จากขั้ว ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.
1992 มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษและขึ้น
ทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก 

 นําทานแวะถายภาพดานนอก ปราสาทครุมลอฟ เปนปราสาทยุคเรอเนสซองซที่ดู
ใหญโตเคยเปนที่อยูของลอรดโรเซนเบิรกและทานลอรดชวารเซนเบิรก ผูทรง
อํานาจในยุคน้ัน ปจจุบันเปนที่เก็บรวบรวมเฟอรนิเจอรสไตลพีเรียดของอังกฤษสิ่ง
ทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตรและ
หอศิลป� 

 



 

 

  

 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเทา 
 
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 (4)  
ปราก – ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนตวิตัส แคทเทอรดรอล -  
มหาวิหารเซนตจอรจ บาซิลลิกา - สะพานชารลส  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู กรุงปราก (170 กิโลเมตร / 3 ชั่วโมง) (Prague) เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็ก ความโดดเดนและความเงียบสงบของเมืองเกาแก เมื่อ ค.ศ. 
1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหปรากเปนมรดกโลก มีแม น้ําวัลตาวา 
(Vltava) ไหลผานกรุงปรากจึงมีสะพานที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวาอยูหลายแหงเปน
จุดหมายในการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในยุโรป 

 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู ปราสาทปราก (Prague Castle) สรางขึ้นในป ค.ศ. 885 
เคยเปนปราสาทของกษัตริยแหงเช็กในอดีต ไดรับการรับรองจากกินเนสสบุกวา
เปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตรและ
ความกวางประมาณ 130 เมตร เปนที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทําขึ้นในสมัยพระเจา
ชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดจนทําใหเมืองปราก รอบๆตัวปราสาท
ยังมีสถานที่ท่ีนาสนใจอีกหลายแหง 

 

   
 

นําทานชม มหาวิหารเซนตวิตัส แคทเทอรดรอล (St.Vitus Cathedral) ตั้งอยู
ในยานปราสาทปราก สรางในสมัยศตวรรษที่ 14 แบบสถาปตยกรรมโกธิก ประดับ
ประดาไปด วยหั วสัตวประหลาดมากมายที่ ทํ าด วยหินตั้ งอยู บนหลั งคา
ชม พระราชวังเกา (Old Royal Palace) เปนอาคารที่ตอเน่ืองมาจากโบสถ
เซนตวิตัส สรางขึ้นเมื่อชวงศตวรรษที่ 9 เพ่ือเปนที่ประทับของราชวงศ มีการสราง
หลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปตยกรรมโกธิกตอนปลาย และที่พลาดไมได
คือบริเวณ Vladislav Hall ที่กอสรางดวยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเปนลาย
ดอกไมและกระจกบานสูงแสนงดงาม 
ชม มหาวิหารเซนตจอรจ บาซิลลิกา (The St.George’s Basilica) ตัว
อาคารเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ. 920 โดยเจาชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัว
โบสถดานนอกเปนศิลปะสไตลบารอก แต ภายในกลับตกแตงดวยดวยสไตลโร
มาเนสกที่ใหบรรยากาศ เรียบงายและไมซับซอน โบสถแหงน้ีไดชื่อวาเปนสวนของ
ปราสาทปรากที่เกาแกที่สุด และเปนที่ฝงพระศพของกษัตริยเช็ก 
 



 

 

  

 
 นําทานแวะถายภาพ สะพานชารลส (Charles Bridge) เปนสะพานเกาแกสไตล

โกธิกที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา สะพานไดเชื่อมตอระหวางยุโรปตะวันออกและ
ตะวันตกใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สรางในป 1357 ในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 
มาเสร็จสมบูรณในชวงตนศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอคํ้ายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญสไตลบา
รอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว 30 องค ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ีมีรูปปم�นของเซนต
จอหน เนโปมุก เปนรูปปم�นที่เกาแกที่สุดบนสะพาน เดิมมีชื่อเรียกวา สะพานหิน 
หรือ สะพานแหงกรุงปราก แตไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “สะพานชารลส” “Charles 
Bridge” เมื่อป ค.ศ. 1870 เปรียบเสมือนสัญลักษณหน่ึงของกรุงปราก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเทา 
 
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (5)   ปราก – บราตสิลาวา – บูดาเปสต     
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (329 กิโลเมตร / 4.45 ชั่วโมง) 

เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝم�งของแมน้ํา
ดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเปนเมืองหลวง
แหงเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดตอกับ 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายังเปนเมือง
หลวง 2 แหงที่ต้ังอยูใกลกันมากที่สุดในยุโรป 

 



 

 

  

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางตอสู เมืองบูดาเปสต (200 กิโลเมตร / 3 ชั่วโมง) นครหลวงแสน

สวยของประเทศฮังการีที่ไดชื่อวา “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” เมืองที่คั่นดวยแมน้ํา
ดานูบที่สวยงามแยกเมืองเกาและเมืองใหมออกเปนสองฝم�ง คือฝم�งเมืองบูดาและฝم�ง
เมืองเปสต เมืองที่มีเสนหอันนาหลงใหล 

 

   
  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเทา 
 
วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย. 63 (6)  
บูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้าดานูบ - มหาวิหารแมททิอัส (มรดกโลก) –  
ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตยีน - จตุรัสวีรบุรุษ - เวียนนา     
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทาน ลองเรือชมความงามของแมนํ้าดานูบ แมน้ํายาวที่สุดในสหภาพยุโรป

และยาวเปนอันดับ 2 ของยุโรป มีตนกําเนิดที่แถบป�าดําในเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเปนแมน้ําดานูบที่เมือง 



 

 

Donaueschingen ถือเปนเมน้ําสายโรแมนติกสายหน่ึงของยุโรปที่ไหลผานเมือง
ตางๆ และมีความเชี่ยวของน้ํานอยมาก กิจกรรมหลักที่มาถึงบูดาเปสตคือ การ
สัมผัสกับบรรยากาศแหงการลองเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคาร
สถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝم�งแมน้ํา มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย ไดรับ
การยกยองวาเปนเมืองโรแมนติก บนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก 

 

  
 

นําทานแวะถายภาพ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) เปนโบสถเกาแก
ทีไ่ดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก มีอายุกวา 700 ป มีความสวยงามดวยหลังคา
สลับสีแบบสถาปตยกรรมนีโอโกธิค โบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริย
มาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทธิอัส ซึ่งพระองคทรงเปน
กษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถือวาเปนสมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาอยางแทจริง 
 

  
 

นําทานชม ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน ป�อมปราการที่ยิ่งใหญ ตั้งอยูริมแมน้ํา
ดานูบ สรางเพื่อระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงฮังกาเรียน ผูเสียสละชีวิต
เพื่อปกป�องบานเมืองในชวงที่ถูกมองโกลรุกราน หอคอยทั้ง 7 ยอดหมายถึง
ตัวแทนผูนําทั้ง 7 เผา นับเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของบูดาเปสตสามารถ
เห็นวิวไดแบบพาโนรามา 
นําท านแวะถายภาพ จตุรัสวีรบุ รุษ  (Heroes Square) มีอนุสาวรียแห ง
สหัสวรรษ ตั้งอยูกลางลาน สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการี



 

 

ครบรอบหน่ึงพันป เสาสูงตระหงานเปนที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล เปน
สัญลักษณของคริสตจักรโรมันคาทอลิก รอบเสาสูงเปนที่ตั้งของรูปหลอผูนชนเผา
ทั้ง 7 ที่รวมกันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นที่เสาระเบียงประดับไปดวยรูปหลอของ
บุคคลสําคัญของฮังการี 

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (243 กิโลเมตร / 3.30 ชั่วโมง) 

เปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศออสเตรีย มีแมน้ําดานูบไหล
ผาน ขึ้นชื่อวาเปนเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกแหงป 2014 
เวียนนายังถือวาเปนในเมืองสุดแสนโรแมนติก เปนฮันนีมูนเดสติเนชั่นในฝนของ
คูรักนับลานรอบโลก  

 

   
  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ที่หมูบานกรินซิ่ง ลิ้มรส ขาหมูยาง ไส

กรอกเวียนนา ชิมไวนรสเลิศ ซึ่งผลิตในหมูบานแหงนี้พรอมชมดนตรีพ้ืนเมือง 
   พักคางคืน ณ NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันศุกรที่ 17 เม.ย. 63 (7)      

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน (มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวรก –  
ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ - กรุงเทพฯ   
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสน

สวยแห งกรุงเวียนนา เปนอาคารในสไตล โรโคโคที่ ใหญ ที่ สุดในประเทศ
ออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับในชวงฤดูรอนของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก 
โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดําริใหสรางพระราชวังที่โออาหรูหรา โดยใช
พระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศสเปนตนแบบ ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน
มรดกโลก และเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา 

 

  

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานแวะถายภาพ พระราชวังฮอฟบวรก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดู

หนาวที่งดงาม กอสรางขึ้นในป 1275 ประกอบดวยปกอาคารกวา 18 สวนและ 
หองมากกวา 2,000 หองเอกลักษณของพระราชวังแหงน้ี คือ ยอดโดมสีเขียวที่
งดงาม เคยเปนที่พักอาศัยของราชวงศออสเตรียฮังการีมายาวนานกวา 600 ป 
ปจจุบันถูกเปลี่ยนเปนที่พักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเปนที่ทํางาน
ของหนวยงานราชการ 
นํ า ท า น สู ย า น ใ จ ก ล า ง เมื อ ง  ถ น น ค น เดิ น ค า ร ท เน อ ร ส ต ร า
เซ (Karntnerstrasse) ถนนการคาใจกลางเมืองที่เช่ือมระหวางถนนวงแหวนริง



 

 

สตราเซกับจัตุ รัสสเตฟาน เป นถนนชอปปم� งสายสําคัญของเวียนนา ที่ มี
หางสรรพสินคา รานคาตางๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขางทาง อาท ิเสื้อผาแบ
รนดเนมยอดนิยม สินคาแบรนดเนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทั้ง
เครื่องแกวคริสตัล ของสะสม หรือของที่ระลึกตางๆ 
 

  
   
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาพอสมควร พรอมกันที่จุดนัดหมาย บรกิารรถโคชนําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.20 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสตรียน แอรไลน เที่ยวบินที่ OS 

025   
*** พักคางคืนบนเครื่องบิน *** 

 
วันเสารที่ 18 เม.ย. 63 (8) กรุงเทพฯ     
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 
 
 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ 2 

ทาน 
ราคาตอทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

ไมมีเตียงเสริม 

พักหองเด่ียว  
เพ่ิมทานละ 

11 – 18 เมษายน 63 
(สงกรานต) 64,900  57,900 9,000 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  ขอเก็บคาใชจายตามจริง (คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน / คาวีซา) 
3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน      ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ

บินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบิน และคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

3.5 กรณีวีซาไมผาน (ทานไดใหความรวมมือในการเตรียมเอกสารอยางถูกตองและตรงตาม
กําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาทัวรให โดยหักคาบริการ 5,000 บาท ตอ ทาน 

3.6 กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินแลว ถาวีซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% 
(ประมาณ 12,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตละกรุป) 

 
 



 

 

3.7 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.8 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอม คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ คาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 

บาท (ไมคุมครองโรคประจําตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ คนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 

**ชําระกอนเดินทาง** 
2. คาธรรมเนียมวีซาออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และคาบริการศูนยยืน

คํารอง VFS GLOBAL CENTER  ทานละ 1,250 บาท ***ชําระตรงกับศูนยย่ืนคํารอง
ขอวีซา*** 

3. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก

รายการ คาซักรีด       คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 



 

 

7. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน,    การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน  

 


