สโลเวเนีย – ออสเตรีย 8 วัน
เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ – เบลด (สโลเวเนีย) – ถา้ โพสทอยน่ า – ลุบเบลียน่ า – คลาเกนเฟิ ร์ ท
มายโฮเฟ่ น – วัตเท่ น – ชวาลอฟสกี้ เวิล์ด – อินสบูร์ก – ซาลส์ เบิร์ก – ฮอลสตัท – เซนต์ โวล์ฟกัง
ไฟว์ ฟิงเกอร์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์บรุน – ช้ อปปิ้ ง ถนนคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่

รหัส

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

HR-018
HR-019
HR-020

18 – 25 พ.ค. 17
09 – 16 มิ.ย.17
10 – 17 ส.ค.17

84,900.-

79,900.-

19,900.-

25+1

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิช้ นั 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ (OS)
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ยโดยเที่ยวบินที่ OS 026 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)

23.45 น.

วันทีส่ อง (2) เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ – เบลด (สโลเวเนีย)
05.35 น.

เดินทางถึง เวียนนา สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง /
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกราซ (GRAZ) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร)
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นสไตเรี ย (Styria)
ซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของประเทศออสเตรี ยระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของทั้งสองข้างทาง /
เดินทางถึง เมืองกราซ นาท่านชมเมืองกราซซึ่ งได้รับการยกย่อยให้เป็ นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป
(Culture City of Europe)
ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิ คของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ ในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2
ของประเทศออสเตรี ยเป็ นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุ งเวียนนาเท่านั้น
ยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนรับรองให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999
และได้ยงั คงรับเลือกให้เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย
เมืองกราซเล็กๆอันแสนสงบแห่งนี้มีภูเขาเล็กๆ อยูก่ ลางเมือง นามว่า Schlossberg หรื อ Castle hill
เป็ นที่ต้ งั ของหอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) สัญลักษณ์ประจาเมือง ถือเป็ นแลนมาร์คสาคัญของที่นี่
นอกจากนี้ยงั มีป้อมปื นใหญ่ บ่อน้ าโบราณ

หอระฆัง รู ปปั้ น ฯลฯ ซึ่ งคอยบอกเล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ในยุคกลางของเมืองให้แก่ผมู ้ าเยือน
จากจุดชมวิวมากมายหลายแห่งบนนั้น ทาให้เราได้มองกราซจากหลากมุม
แต่ไม่วา่ มุมไหนก็ดูสวยงามน่าอยูท่ ้ งั สิ้ นแม่น้ าสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านไม่ใกล้ ไม่ไกลจาก Schlossberg
นั้น มีชื่อว่า Mur river ที่ซ่ ึงสถาปนิกชาวนิวยอร์คได้ฝากผลงานไว้ในรู ปแบบของคาเฟ่
และลานการแสดงในเปลือกหอยลอยน้ าขนาดยักษ์ และหากเลียบแม่น้ ามาอีกนิด
ก็จะพบกับอาคารรู ปทรงประหลาด ที่ถูกขนานนามว่าเป็ น Friendly Alien
นัน่ คือหอแสดงนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัย หรื อ Kunsthaus นัน่ เอง เมืองกราซตั้งอยูร่ ิ ม แม่น้ า Mur

เป็ นศูนย์กลางของสถาปั ตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิ ค เรอเนส์ซองส์ และบารอก
อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ซ่ ึ งสร้างในปี ค.ศ. 1585
และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร) /
เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็กๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรี สอร์ทของโลก
ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ที่เรี ยกว่า Julian Alps
Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์
ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ าทะเลสาบโดยรอบเป็ นสี เขียวมรกต
เมืองเบลด เริ่ มมีชื่อเสี ยงสาหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold
Rivli
เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริ สุทธิ์ ของเมืองนี้ได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวติ อยูท่ ี่เมืองนี้ เป็
นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยังเคยใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน ริ มทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต
อดีตผูร้ วมชาติยโู กสลาเวีย ซึ่งใช้เป็ นที่รับแขกบ้านแขกเมือง / จากนั้นนาท่าน ล่องเรือ “เพลทน่ า”
(Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงาม
ผ่านชมเกาะเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์ประจาเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11
เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวติ คู่ยนื ยาว
โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรื อจนถึงประตูโบสถ์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม (3) เบลด – ถา้ โพสทอยน่ า – ลุบเบลียน่ า (เมืองหลวง) – คลาเกนเฟิ ร์ ท (ออสเตรีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “ถา้ โพสทอยน่ า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ชมถ้ าโพสทอยน่าโดยการนัง่ รถรางไฟฟ้ าของทางถ้ า (15-20 นาที)

จากนั้นเดินชมถ้ าซึ่ งถือว่าเป็ นถ้ าที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ าถึง
27 กิโลเมตร ผ่านลาธาร เขื่อนเก็บน้ าใต้ดินภายในถ้ าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร (ระยะทางเดินราว 23 กิโลเมตร)
ภายในถ้ ามีหินงอกหิ นย้อยหลากหลายแบบและสี สันสวยงามสุ ดพรรณนา มีหอ้ งต่าง ๆ
ภายในถ้ ามากมายลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human
Fish) ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้าคนมาเยือนถ้ าแห่งนี้
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

**อุณหภูมิในถา้ เฉลี่ย 9 องศาเซลเซี ยส ควรสวมเสื ้อคลุมกันหนาวเข้ าไปด้ วย**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย แม้จะเป็ นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรี ยบง่าย
สงบเรี ยบร้อยและเป็ นระเบียบ…นาท่านชมเมืองลุบบลิยาน่า โบสถ์ประจาเมือง
ต่อด้วยนาท่านสู่ จตั ุรัสที่เป็ นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3
สะพานที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, จตุรัสพรี เซอร์เรนส์
ที่ต้ งั ของรู ปปั้ นคีตกวีคนสาคัญของประเทศสโลวีเนีย และพิเศษสุ ด!! นาท่านชม ปราสาทลุบเบลียน่ า
ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเนิ นเขาใจกลางเมือง ก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 11
นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทด้วยรถรางฟูนิคูล่า
ชมวิวทิวทัศน์จากด้านบนปราสาทที่สวยงามเหมือนเมืองอัศวินในยุคยุโรปกลาง
มีเวลาให้ท่านอิสระชมตัวปราสาทด้านบน ช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึก และเก็บภาพประทับใจ ณ
ปราสาทแห่งนี้

จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกรนเฟิ ร์ ท (Klagenfurt)
เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นคาริ นเทีย (Carinthia)
เป็ นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรี ย ในปี 2008
เมืองคลาเกนเฟิ ร์ ตเคยเป็ นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ ยุโรปอีกด้วย
อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหกของประเทศอีกด้วย โดยเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นฝั่งทะเลสาบ
Worthersee ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ชื่อว่า Karavanke
ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่ งทะเลสาบ Worthersee เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1544
และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี
อิสระเดินชมเมืองสวยตามอัธยาศัยและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่ (4)

คลาเกนเฟิ ร์ ท – มายโฮเฟ่ น – วัตเท่ น – ชวาลอฟสกี้ เวิล์ด – อินสบูร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมายโฮเฟ่ น (Mayrhofen) (ระยะทางประมาณ 275 ก.ม.) เป็ นแห่ งเมืองสกี
รี สอร์ ทชื่ อดังแห่งรัฐไทโรล เป็ นเมืองเล็กน่ารักที่ต้ งั อยูใ่ นอ้อมกอดของขุนเขาน้ าแข็ง
มีกลาเซี ยร์ ลอ้ มรอบและสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบกีฬาสกีหิมะสามารถเล่นได้ท้ งั ปี ณ เมืองแห่งนี้ /
นาท่านชมจตุรัสกลางเมืองมายโฮเฟ่ น จุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองสกีรีสอร์ ทแห่งนี้

เที่ยง

รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวัตเท่ น (Wattens) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร)
ที่ต้ งั ของคริ สตัลเวิร์ลแห่งชวาลอฟสกี้มิวเซี ยม

ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของโลกแห่งคริ สตัลที่จดั ให้ท่านได้เพลิดเพลินทั้งภายในอาคารมิวเซี ยม
และสวนกลางแจ้ง โดยภายในอาคารมิวเซี ยมแห่งนี้ได้ทาเป็ นห้องโซนต่าง ๆ
ให้ท่านได้เยีย่ มชมมากมาย เช่น ห้องบูลฮอลล์คริ สตัล ห้องคริ สตัลโดม ห้องคริ สตัลน้ าแข็ง
ส่ วนภายนอกก็มีสวนเมฆคริ สตัล
ยามใดแสงแดดสะท้อนกับตัวคริ สตัลแล้ว จะเกิดการสะท้อนแสงระยิบระยับตระการตา
ปิ ดท้ายด้วยเลือกซื้ อของฝากผลิตภัณฑ์คริ สตัลชวาลอฟสกี้ ที่มีให้เลือกซื้ อมายมายที่สุดในโลก
/จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร / นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง 20
กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งแคว้นไทโรล ประเทศออสเตรี ย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า (5)

อินสบูร์ก – ซาลส์ บวร์ ก – ฮอลสตัท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเยีย่ มชม เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของเทือกเขาอันสวยงาม
อินส์บรู คเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่จดั แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาว
ชมสภาพบ้านเมืองสถาปั ตยกรรมที่งดงามรักษาไว้เป็ นอย่างดีส่วนใหญ่มีอายุเกิน 400 ปี ขึ้นไป
ท่านจะได้เห็นตัวเมืองของอินส์บรู ค ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะ
จากนั้นนาท่านชมอาคารหลังคาทอง (GOLDEN ROOF) ที่สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1502
ในสมัยของพระเจ้าแมกซิ มิเลียน ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญยิง่ ของเมืองนี้
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับตัวเมืองอันสวยงามหรื อเลือกชมเลือกสิ นค้าชื่อดังของออสเตรี ย

เที่ยง

รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร) ชมเมืองซาล์สบวร์ กอันแสน

โรแมนติก เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ ปราสาท และพระราชวัง
และยังเป็ นเมืองที่จดั งานประจาปี ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกอย่าง Salzburg Festival นอกจากนั้น
เขตเมืองเก่าที่งดงาม ยังได้รับเลือกให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย
งานเทศกาลต่างๆที่มีจดั ขึ้นในเมืองกว่า 4,000งาน
หล่อหลอมให้เมืองนี้กลายเป็ นเมืองทีมีความสาคัญทาง วัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
ชมป้ อมปราการ Hohensalzburg
ซึ่งเป็ นเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองถือเป็ นป้ อมที่ยงั คงสภาพเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนกลาง
จากป้ อมนี้คุณจะสามารถมองเห็นวิวอันน่าตื่นตาตื่นใจของเมืองซาล์สบวร์ กได้อีกด้วย
สาหรับบ้านเกิดของโมซาร์ ทนั้นตั้งอยูท่ ี่ Getreidegasse ถนนช็อปปิ้ งที่น่าดึงดูดใจที่สุดของเมือง
ด้วยบรรดาตึกทรงสู งแคบและ ลานบ้านอันแสนโรแมนติค / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (Hallstat) (ระยะทาง 73 กิโลโมตร)
นาท่านเดินชมเมืองที่เป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นฮอลสตัทซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่สุดใ
นโลก

ค่า

รับประทาอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ก (6) ฮอลสตัท – ไฟว์ ฟิงเกอร์ ดัชชไตส์ – เซนต์ โวล์ฟกัง – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางไปวัดใจความกล้า ณ จุดชมวิวชื่อดัง “Five Fingers”
โดยจะต้องเดินทางขึ้นจุดชมวิวด้วยเคเบิลคาร์ ที่มีความสู งกว่า 600 เมตร
มีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรู ปฝ่ ามือที่มีนิ้วมือทั้งห้า
ผูเ้ ยีย่ มชมสามารถเดินไปสุ ดปลายนิ้วเสมือนยืนอยูก่ ลางอากาศซึ่ งพื้นที่ยนื จะเป็ นกระจกใสมองเห็น
ดิ่งลงไปในด้านล่าง ท่านจะชมวิวเห็นทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาแอลป์ และทะเลสาบฮอลสแตทซ์
อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมวิวที่ Five Fingers และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง

ค่า

รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เซนต์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร) เมืองริ มทะเลสาบ
โดยมีเทือกเขาแอลป์ ปกคลุมไปด้วยหิ มะตั้งตระหง่านเป็ นฉาก
หลังของเมืองบ้านเรื อนสวยงามเขียนลายตกแต่งอาคารแบบชาเล่ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่
มีระเบียงที่ใช้ไม้สนปลูกประดับด้วยไม้ดอกนานา อีกทั้งเคย

เป็ นเมืองที่การท่องเที่ยวออสเตรี ยกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ เสด็จมาประพาส
หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบและบ้านเมืองเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ น
ค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยจากร้านค้าเรี ยงรายในตัวเมืองที่ตกแต่งด้วยสไตล์แปลกตาน่ารักน่าชมโดยทัว่ ไ
ป / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (ระยะทาง 285 กิโลเมตร)
ประเทศออสเตรี ย / เดินทางถึง เวียนนา
รับประทาอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพิเศษขาหมูเวียนนาพร้ อมจิบไวน์ /
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่ เจ็ด (7) เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – ช้ อปปิ้ ง ถนนคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ – สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “เชิ ร์นบรุ นน์ ” อันเลื่องชื่อของราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก อันยิง่ ใหญ่
ที่ถูกสร้างขึ้น ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ ของพระนางมาเรี ยเทเรซ่า จักรพรรดินี
จักรวรรดิโรมัน ที่ต้ งั พระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ท่านจะได้เข้าชมภายในของราชวังที่สวยงาม
ด้วยสถาปั ตยกรรมจิตรกรรมที่หลากหลายรู ปแบบจนมีคากล่าวว่าความงามนี้ไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซายส์ ของฝรั่งเศส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆกว่า 20 ห้อง และชมอุทยาน
สวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จดั แต่งไว้อย่างร่ มรื่ นงดงาม

เที่ยง

ค่า

23.20 น.

รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ซี่ โครงหมูเวียนนา แบบเวียนนิสสไตล์)
จากนั้นนาท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สตรี ท ที่มีร้านค้านานาชนิด
จากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้ามากมายในย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังอย่างจุใจไม่
ว่าจะเป็ น GUCCI, LOUIS VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI
และอื่นๆ อีกมากมาย เป็ นต้น

และสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบสถาปั ตยกรรมความสวยงามของอาคารบ้านเรื อน
ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมเมืองเก่าเวียนนา
เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรื อนผสมผสานอาคารสมัยเก่าและสมัยใหม่รวมถึงโบสถ์และมหาวิหารเซนท์ส
ตีเฟ่ น , พระราชวังฮับบวร์ก , อาคารรัฐสภา , อาคารศาลาว่าการกรุ งเวียนนา
อิสระท่านชมเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
รับประทาอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา
ท่านสามารถซื้ อสิ นค้าในสนามบิน หากราคาสิ นค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทาภาษีคืนได้
(TAX REFUND) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025

วันที่ แปด (8) กรุงเทพฯ
14.20 น.

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
******************************************

อัตราค่ าบริการ
รหัส

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

HR-018
HR-019
HR-020

18 – 25 พ.ค. 17
09 – 16 มิ.ย.17
10 – 17 ส.ค.17

84,900.-

79,900.-

19,900.-

25+1

** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป หากไม่ ครบอาจจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม**
อัตรานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรียนแอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าวีซ่าออสเตรี ย (โชว์ตวั )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 หัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 น้ าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
 บริการพนักงานยกกระเป๋ าแต่ ละโรงแรม
วิธีการจองทัวร์

กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served)
และชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
 ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 50% ของเงินมัดจา + ค่ าวีซ่า
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจา
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
 หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า
ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทางไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯจะทาการ REFUND
กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย ประจาปี 2017
 พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
 รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส
 หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อสาเนาบุค๊ แบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
 จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น
และบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อนักศึกษา
โปรดทราบ !
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน
โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ
การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า
หรื อการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความ และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งไว้แล้ว***

