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79,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 
02 – 10 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61 17 – 25 ก.พ. 61 

17 – 25 มี.ค. 61 14 – 22 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 
 

 

วันที่ (1) : กรุงเทพฯ –  โดฮำ 
วันที่  (2) : โดฮำ –  เวียนนำ –  พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง ถนนคำร์ทเนอร์ 
วันที่ (3) : เวียนนำ – ฮัลล์สตัท – ซำลส์บวร์ก – สวนมิรำเบล – ย่ำนถนนเกไทรเด 
วันที่ (4) : ซำลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปรำสำทครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ 
วันที่ (5) : เชสเก้ บูเดโจวิซ – คำร์โลวี วำรี – ปรำก – ปรำสำทปรำก –วิหำรเซนต์วิตัส 
วันที่ (6) : ปรำก – เบอร์โน – ครำคูฟ (โปแลนด์)  
วันที่ (7) : ครำคูฟ – เหมืองเกลือวีลิซก้ำ – วอร์ซอร์ 
วันที่ (8) : วอร์ซอร์ – ย่ำนเมืองเก่ำ – พระรำชวังวิลำนอฟ – โดฮำ 
วันที่ (9) : โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน 
ออสเตรีย – เชค – โปแลนด ์

 

Hallstatt, Austria 



  Update 25/10/17 

Copyright © 2017 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                             2 

วันที ่(1)  กรุงเทพฯ –  โดฮำ  
 

18.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว P-Q ประต ู7 - 8 
21.15 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR  833 
  

วันท่ี (2)  โดฮำ –  เวียนนำ –  พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง ถนนคำร์ทเนอร์ 
 

00.05 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
02.45 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนำ โดยเที่ยวบินที่ QR 189  
07.40 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการ

ดนตรีคลาสสิกที่มวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ  
เข้าชม พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์
เบิร์ก ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 ปรารถนาที่จะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของ
ฝรั่งเศส ชมความวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสัตว์บนเนื้อที่กว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 จะ
เนรมิตให้เป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่สองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้อง
ทั้งหมด 1,200 ห้องเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านชม ถนนวงแหวน (Ring Stresses) ผ่านชม โรงอุปรากรแห่งชาติ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ เปิดแสดง

ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 1869 ด้วยดอน จิโอวานนี่ของโมซาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก อาคาร
รัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย เวียนนา โบสถ์ประจ าเมือง ศาลสูง สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ    

   ชม โบสถ์เซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedrals) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147  
อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคำร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายส าคัญของ
เวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน  อาทิ เครื่อง
แก้วคริสตัลเจียระไน เสื้อแบรนด์เนมยอดนิยม และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Austria Trend Hotel Bosei หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (3)  เวียนนำ – ฮัลล์สตัท – ซำลส์บวร์ก – สวนมิรำเบล – ย่ำนถนนเกไทรเด 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 289 กม. / ใช้เวลา 3.25 ชม.) องค์การยูเนสโก้ได้

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่โอบล้อม 
ด้วยภูเขาใหญ่ที่น่ารักที่สุดในโลก   
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินลัดเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 

เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัล
ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซท่านจะได้
ชมจัตุรัสประจ าเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่
สวยงาม   
เดินทางสู่ เมืองซำลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 72  กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองโรแมนติกเมือง
หนึ่งของยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996  
น าท่านชม สวนมิรำเบล (Mirabellgarten) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบล ซึ่งเป็นฉากถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะ The Sound of Music ฉากที่มีสวนดอกไม้สวยงาม เดิมเป็นปราสาทมีชื่อว่า 
Alteneau Castle สร้างข้ึนตามบัญชาของช้อป Wolf Dietrich Von Raiteneau  
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่ำนถนนเกไทรเด มีร้านค้าต่างๆมากมาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะ
เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเค้กขายกาแฟ ขายไข่อิสเตอร์ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของบ้านโมซาร์
ทด้วย ป้ายร้านค้าเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีป้ายเหล็กที่แสดง
สัญลักษณ์ของร้านแต่ละร้าน เหตุผลในการมีป้ายสัญลักษณ์ของแต่ละร้านก็เพราะว่าในสมัยยุคกลาง 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือ แต่ละร้านจึงท าสัญลักษณ์ของร้านเพ่ือให้ลูกค้าจ าได้ว่าร้านไหน
เป็นร้านไหน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Austaia Trend Hotel Salzburg West หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)  ซำลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปรำสำทครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlow) (ระยะทาง  216 กม. / ใช้เวลา 2 .20 ชม.) 

อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งก าเนิดของแม่น้ า ก่อน
จะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ าสายใหญ่ผ่านกรุงปราก ช่วงที่แม่น้ าวัลตาวาไหลผ่านเชสกี้ครุมลอฟ ดู
เหมือนเป็นเพียงล าธารเล็กๆสายน้ าคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูปตัว S จนท าให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองดูราว
กับหยดน้ า ถึงความเจริญสูงสุดที่เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านชมเขตเมืองเก่า ครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า 

ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 
1992 แวะถ่ายรูป ปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov Castle) มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครอง
ของขุน  นางถึง 3 ตระกูล ที่ใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในที่สุด  เป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก / ชม เมืองมรดกโลก สมญา
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นามเพชรน้ าเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ที่ตั้งซ่อนตัวอยู่ลึกลับประหนึ่ง
เมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ าวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง  

  เดินทางสู่ เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง  25 กม. / ใช้เวลา 30 นาที)  
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้
ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นก าเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก  

  น าท่านผ่านชมบริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมกับตลาดเก่าแก่ที่มีมาแต่
โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ผ่านชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความ
อ่อนช้อยของศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกับความน่าเกรงขามของแท่นน้ าพุอัน
ศักดิ์สิทธิ์แห่ง Helden Samson 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Hotel Zvon หรือเทียบเท่ำ 

  

วันท่ี (5)  เชสเก้ บูเดโจวิซ – คำร์โลวี วำรี – ปรำก – ปรำสำทปรำก –วิหำรเซนต์วิตัส 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคำร์โลวี วำรี (Karlovy vary) (ระยะทาง 108 กม. / ใช้เวลา 1.50 นาที)  ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลาง
บ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้
บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ าแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทำงสู่กรุงปรำก (Prague) (ระยะทาง 135 กม. / ใช้เวลา 1.45 นาที)  เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นคร
แห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    
เข้าชม ปรำสำทปรำก (Prague castile) เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรอง
จากกินเนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 70 ,000 ตารางเมตร 
ชมวิหำรเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของกรุงปราก โดยค าสั่ง
ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslas และ St. Adalbert นักบุญชาว
โบฮีเมียแห่งดินแดนเชค 
น าท่านชม พระรำชวังเก่ำ (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้าง
ขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษท่ี 9 เพ่ือเป็นที่ประทับของราชวงศ์  
เข้าชม โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอกโบสถ์
เซนต์จอร์จ (St. George’s Basilica) แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และ
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เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค ชมย่ำนช่ำงทองโบรำณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขาย
ของที่ระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Vienna House Diplomat Prague หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (6)  ปรำก – เบอร์โน – ครำคูฟ (โปแลนด์)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 206 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เป็นเมืองหลวง
ของแคว้นโมราเวียใต้ ของสาธารณรัฐเชค ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่งโดด
เด่นทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน โดยเฉพาะไวน์ เบอร์โน โดดเด่นเรื่องผลิตไวน์ คอไวน์
จากทั่วสารทิศมาที่นี่เพ่ือชิมไวน์ น ำท่ำนเดินชมควำมสวยงำมของเมืองเก่ำ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น 
หรือเก็บภาพความประทับใน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองครำคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 333 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 3.20 ชม.) เมืองหลวงเก่า

ของโปแลนด์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ส าคัญที่สุดแห่งประเทศ 
และมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากสุดเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Krakow City West  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (7)  ครำคูฟ – เหมืองเกลือวีลิซก้ำ – วอร์ซอร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองวีลิซกำ (Wieliczka) (ระยะทาง 15 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 25 นาท)ี  เมือง

อันเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลืออันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์ เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994  

  น าท่านชมความอัศจรรย์ของ เหมืองเกลือวีลิซก้ำ เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือ
โดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี ภายในแบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ประกอบไปด้วย
ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้ำ (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการ
ประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ท าจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ าบนหินแร่เกลือ น าท่านเดินทาง
ลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในเหมือง
ยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) (ระยะทาง 307 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 4.18 ชม.)  เมือง

หลวงของ ประเทศโปแลนด์  
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Double Tree By Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (8) วอร์ซอร์ – ย่ำนเมืองเก่ำ – พระรำชวังวิลำนอฟ – โดฮำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง 

ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980   
น าท่านชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่ส าคัญภายในเขตเมืองเก่า  

  น าท่านเดินเล่นบริเวณ สวนสำธำรณะลำเซียนกี้ ที่ล้อมรอบพระราชวังลาเซียนกี้ และถ่ายรูปกับ รูป
ปั้นโชแปง  / น าท่านเข้าชม พระรำชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายใน
พระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านแวะบันทึกภาพกับ พระรำชวังวิลำนอฟ (Wilanow Palace) หนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ส าคัญ

ที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยพระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นส าหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบี
สกี แห่งโปแลนด์ ปัจจุบันพระราชวังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมแก่สาธารณะ / น ำท่ำน
เดินทำงสู่สนำมบิน 

18.05 น.  ออกเดินทางสู่  โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 260 
   

วันท่ี (9)  โดฮำ –  กรุงเทพฯ  
 

00.40 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.45น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  
12.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ยุโรปตะวันออก 9 วัน 4 ประเทศ (QR) 
 

ก ำหนดวันเดินทำง 

02 – 10 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61 17 – 25 ก.พ. 61 
17 – 25 มี.ค. 61 14 – 22 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่

เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเคร่ือง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชพี กรุณำดแูลและ

ยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตวัเอง  

เง่ือนไข งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 79,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 77,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 75,900. - 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 10,000. - 
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กำรส ำรองท่ี พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน ์ID: @beelinetour   

งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 
นับตั้งแต่วันที่บริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลกูค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเทา่นั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเทา่นั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไมห่ักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมช าติ 
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิ เสธ
หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

 
 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย  
ท่านต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านัน้ ใช้เวลาในการขอวีซ่า 10-15 วัน ท าการ 

 
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดนิทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดนิทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็น
พืน้สีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูป
ถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคย
ได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบดิา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ า เภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
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- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา
อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดนิทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี

ศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมุดบัญชี ทัง้

สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่
การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน (กรุณาปรับ
สมดุบญัชีและถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เชน่ จากเดือน 1 ข้าม
ไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายส าเนาสมดุบญัชี 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซา่ได้ แตท่า่นต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving) 
มาด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี ้

✓ หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

✓ ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตสุมผลในการย่ืนวีซ่า 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จา่ยให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์
วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
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- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 


