
 
 
 
 



 
วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภมูิเคานเ์ตอร์

สายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน(์OS)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก 

23.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนาประเทศออสเตรียโดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ีOS26(

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันที ่2  เวียนนา-บราตสิลาวา-ปราสาทแหง่บราตสิลาวา-บูดาเปสต-์ฮโีร่สแควร ์

  ป้อมชาวประมง -มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส-ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 

05.25น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียหลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง)นาํทา่นเดินทางสู่ เมือ

งบราติสลาวา( Bratislava)เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐสโลวัก เป็นท่ีตัง้ของทาํเนียบ

ประธานาธิบดีรฐัสภาและหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ 

และยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑโ์รง

ละคร หอศิลป์และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีความสาํคญั

ทางเศรษฐกิจวฒันธรรมและการศกึษา นาํ ทา่น

ถ่ายภาพคูก่บั ปราสาทแห่งบราติสลาวา

(Bratislava Castle)ปราสาทแหง่นี ้ตัง้อยูบ่น

เนินเขาคารเ์บเธียนรมิแม่นํา้ดานบู ตวัอาคารมี

หอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบารอ็ค 



จากนัน้พาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรุสัใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของทาํเนียบประธานาธิบดี อิสระให้

ทกุทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต(์ Budapest)เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี ท่ีมีประวติัศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมท่ีนา่สนใจอีกทัง้ความสวยงามทาง

ธรรมชาติท่ีมีแม่น ํา้ดานบูไหลผา่นกลางเมืองทาํ

ใหเ้มืองแบง่ออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรอื 

บูดา ท่ียงัคงความสวยงามของประวติัศาสตรอ์นั

เก่าแก่และเมืองใหม่ หรอืเปสตท่ี์มีความหรูหรา

ทนัสมยั นาํทา่นชม จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่ส

แควร(์ Heroes Square)รูปป้ันของบรรพบุรุษ

ชาวแมกยารท์ัง้ 7 เผา่ เพ่ือฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท่ี์รว่มกนัสรา้งเมืองขึน้มา นาํทา่นชมทิวทศัน์

ท่ีสวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์

แมนแพชช่ัน( Fisherman Bastion) ซึ่งเป็น

ปอ้มคา่ยและจุดชมวิวท่ีงดงามของตวัเมือง ให้

ไดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์

แมทเทียส( Matthius Church)อดีตเคยใชเ้ป็น

มสัยิดของชาวเติรก์ และพระราชวงัหลวงท่ีตัง้อยู่

บนเนินเขารมิฝ่ังแม่นํา้ จากนัน้ใหท้า่นไดถ้่ายรูป

กบัอาคารรฐัสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

กอธิคท่ีสมบูรณแ์ละใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนัน้นาํ

ทา่น ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ  ชมความงามของ

ทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการท่ีีตัง้เรยีงรายกนั

อยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคาร

ตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร ํ่าลอื 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกท่ีสรา้งขา้มแม่นํา้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร

ชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนาํมาจากประเทศองักฤษ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel, Budapestหรือเทียบเท่า 



 

วันที ่3  บูดาเปสต-์กราซ-ฮัลลส์ตัทท-์เซนตวู์ฟกัง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองกราซ( Graz) เมืองแหง่

เทือกเขาสงูรมิแม่นํา้มวัร ์เมืองใหญ่อนัดบั 2 

ของออสเตรยี เมืองท่ีเฟ่ืองฟูไปดว้ยความเจรญิ

ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรม นาํ

ทา่นชม ย่านเมืองเก่า( HauptPlatz)บรเิวณ

โดยรอบมีรูปอนสุาวรยีข์องเจา้ชาย Achduke 

Johann ซึ่งเป็นเจา้ชายของสตีเรยี จากนัน้เดิน

ชมศาลาว่าการเมือง (City Hall)ซึ่งก่อสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมสาํคญัตา่ง ๆ ของเมือง ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงชมเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ ส ตั ท ท์

(Hallstatt)เมืองรมิทะเลสาบสาํหรบัการพกัผอ่น

ของชาวยโุรป ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสดุในโลก จน

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 

ท่ีทา่นจะประทบัใจในความสวยงามของภาพ

หมู่บา้นท่ีมีเทือกเขาเป็นฉากหลงั ใหท้า่นมีเวลา

รื่นรมยก์บัความสวยงามของทิวทศันใ์นบรเิวณท่ี

ไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสดุในออสเตรยีอยา่งจุใจ

จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่เมืองเซนตวู์ฟกัง  (St. 

Wolfgang) เมืองรสีอรท์เลก็ๆ ในหบุเขารมิ

ทะเลสาบวลูฟ์กงั ท่ีประทบัใจของนกัทอ่งเท่ียว 

มีรา้นขายของนา่รกัๆ รอบเมือง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel, St. Wolfgangหรือเทียบเท่า 

 

 

 



วันที ่4  เซนตวู์ฟกัง-ซาลซบ์วรก์-สวนมริาเบล-เชสกี ครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองซาลซบ์วรก์( Salzburg)เมืองเลก็ๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรยี 

ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1997 

เป็นเมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรยีท่ีมีผูค้นไป

เยือนเป็นจาํนวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสยีงดา้นการทาํเหมืองเกลอืจนร ํ่ารวย และ

เมืองนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อ

กอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนีย้งั

เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยูบ่า้นเลขท่ี 9 ถนน Getreidegasseซึ่งปัจจุบนัได้

เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหค้วามรูก้บัผูท่ี้สนใจไดส้มัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ี

โดดเดน่อีกแหง่คือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ท่ีสรา้งอยูบ่นเนินเขา นาํทา่นเขา้ชม สวนมิราเบล

(Mirabel Garden)สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีตกแตง่ดว้ยพนัธุไ์มห้ลากหลายสสีนัอยา่งสวยงาม เต็ม

ไปดว้ยรูปป้ันและนํา้พแุบบบาโรค และดา้นหลงัประกอบกบัวิวปอ้มปราการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเชสกี ครุมลอฟ ( Cesky Krumlov)เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ตอ่มา

ในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมืองท่ี

ไดร้บัการอนรุกัษแ์ละภายหลงัจากมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอน

ปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและ

ปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดิมไว้

อยา่งนา่ช่ืนชมจากประวติัศาสตรท่ี์ยาวนาน มี

ความสาํคญัและโดดเดน่ใน การอนรุกัษ์

สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ทาํใหอ้งคก์ารยเูนส

โกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกในปีค.ศ.1992นาํทา่นถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลกึกบั ปราสาทครุมลอฟ จากบรเิวณรอบ

นอกสรา้งขึ่นเม่ือปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาท



ใหญ่เป็นอนัดบัสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขา

รมิฝ่ังแมน่ ํา้วอลตาวา ซึ่งทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตวัเมืองครุมลอฟ นาํทา่นเดินชมเมืองท่ีมี

ความงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษท่ี15 ผา่นชมยา่นเมืองเก่าคลาสสกิ SENETE 

SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนยา่นการคา้ อาคารบา้นเรอืนบรรยากาศแสนคลาสกิ ใหท้า่นได้

เดินชมรา้นคา้เลอืกซือ้ของท่ีระลกึ สนิคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เย็น อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ 

พักที่Hotel,Cesky Krumlovหรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5  เชสกี ครุมลอฟ -คารโ์ลวี วารี-ศาลานํา้แร่-กรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้นาํทานสู่ เมืองคารโ์ลวี วารี( Karlovy 

Vary) หรอืเรยีกอีกช่ือหนึ่งคือเมืองคารล์บาด 

เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบนํา้แรโ่ดยพระเจา้ชารล์ท่ี

4 ซึ่งดาํรงตาํแหนง่เป็นพระจกัรพรรดิแหง่

จกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก นาํชม “เมืองนํา้แร่ ”

แสนสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของโบฮีเมียลกัษณะเมือง

อยูใ่นหบุเขาสองฝ่ังแม่นํา้เทปลา้ เมืองแหง่นี ้

คน้พบแหลง่นํา้แรร่อ้นธรรมชาติและพบบอ่นํา้พุ

รอ้นถึง 12 แหง่ ทาํใหเ้ป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์

สสปาเพ่ือสขุภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นชม ศาลานํ้าแร่( Mill Colonnade)เป็น

ศาลาท่ีใหญ่และสวยงามสะดดุตาตัง้อยูใ่จกลาง

เมือง ลกัษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์

สรา้งดว้ยหิน ภายในมีบอ่นํา้แร่5บอ่และอีก1บอ่

ตัง้ดา้นนอก โดยทา่นสามารถชิมนํา้แรด่ว้ยถว้ย

ชิมแบบพิเศษ ทาํจากพอรซ์เลนท่ีเมืองนีเ้ทา่นัน้ 

นาํทา่นเดินทางสูก่รุงปราก(Prague)เมืองหลวง

สาธารณรัฐเชก  มีประวติัศาสตรย์าวนานเป็น

แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัและเป็นเมืองท่ีใหญ่



ท่ีสดุของประเทศ กรุงปรากมีจุดเดน่นา่สนใจ

ของสถาปัตยกรรม ไม่วา่จะเป็นวิหาร โบสถ ์

อาคารบา้นเรอืนตา่งๆ ท่ีงดงานและเก่าแก่ ให้

ทา่นอิสระถนนคนเดินท่ีเช่ือมระหวา่ง Old 

Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็น

เสน้แบง่ระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ ถนน

คนเดินท่ีกวา้งขวางนี ้เป็นศนูยก์ารชอ้ปป้ิงของ

กรุงปราก ตลอดสองขา้งทางของถนนเรยีงราย

ไปดว้ยรา้นคา้สมยัใหม่มากมาย สลบัไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ตัง้อยูภ่ายในอาคารสไตส์

อารต์นโูวซึ่งจะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้น นาํชมหอนาฬิกาดาราศาสตร(์ Prague Astronomical Clock)ท่ี

นกัทอ่งเท่ียวจะมาเฝา้รอการตีบอกเวลาทกุๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสบิสองนกับุญเดินเวียนออกมาบรเิวณ

เวทีเลก็ๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนกับุญแตล่ะองคก็์จะมีอิรยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมายของช่ืออาทิเช่น 

Venityคือความฟุง้เฟอ้ หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จึงมองแตต่วัเองในกระจกเป็นตน้ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ 

พักที่Hotel, Prague หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6  ปราก-ปราสาทแหง่กรุงปราก-สะพานชารล์ส-์เวียนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นผา่นชม ปราสาทแห่งกรุงปราก( Prague 

Castle)ไดช่ื้อวา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

โลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค อดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ

กษัตรยิแ์ตปั่จจุบนัไดก้ลายเป็นท่ีพาํนกัของ

ประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค นาํชมความสวยงาม

ใหญ่โตของตวัปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตสุ ท่ี

เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดมี้การปรบัปรุงและ

ตอ่เติมจนเสรจ็สมบูรณเ์ม่ือปี ค.ศ. 1929 เน่ืองจาก

การใชเ้วลาในการสรา้งนาน ทาํใหไ้ดร้บัอิทธิพลของ

สถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธิค เรอเนส

ซองสแ์ละบารอ็ค จากนัน้เดินทางสูส่ะพานชารล์ส์



(Charles Bridges)สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมืองท่ีสรา้งขา้มแม่นํา้วลัตาวาจุดเดน่ของสะพานแหง่

นี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับุญถึง 28 องค ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเวียนนา( Vienna)เมือง

หลวงของประเทศออสเตรยีมนตเ์สนห่ข์องเวียนนา

ท่ีดกึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุ

คลาสสกิของตกึอาคารโทนสขีาสนวนงดงามแบบ

ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลสาํคญั รถมา้ โรงละครโอเปรา่ 

เป็นเมืองท่ีนา่หลงใหล อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงชม

รา้นคา้ หรอืนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้

ตาํหรบั 

เย็น  อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ 

พักที่Hotel, Viennaหรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7  เวียนนา -พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน-ช้อปป้ิง-สนามบนิกรุงเวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นาํทา่นถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวรก์ 

(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวงัฤดหูนาว

ของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ตัง้อยูใ่จกลางกรุงเวียนนา นาํ

ทา่นแวะ ถ่ายรูปคู่ โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 

(St.Stephen Cathedral)เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งใน

ศิลปะโกธิกตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์

คูบ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรยี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํทา่นเดินทางเขา้สู ่ ถนนคารท์เนอร์ ยา่น

ถนนการคา้ท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสนิคา้

และรา้นคา้ตา่งๆ มากมายเชิญทา่นเลอืกซือ้หาของ

ฝากจากออสเตรยี อาทิเช่น เครื่องแกว้เจียระไน , 

ครสิตลัของท่ีระลกึ และสนิคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของ

ยโุรป  



หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่ายสว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนัรอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบินกรุง เวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

23.20น.  ออกเดินทางจากกรุง เวียนนา  กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบิน ออสเตรียนแอรไ์ลน์ (OS)เท่ียวบินท่ี 

OS25(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันที ่8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

15.20น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11- 18ก.พ. 65 65,999.- 65,999.- 10,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์
 04- 11 ม.ีค. 65 65,999.- 65,999.- 10,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัจกัร)ี 01- 08 เม.ย. 65 65,999.- 65,999.- 10,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัสงกรานต)์ 08- 15 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 15,000.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 09- 16 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 15,000.- 

อาทติย-์อาทติย ์
(วนัสงกรานต)์ 10- 17 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 15,000.- 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัสงกรานต)์ 11- 18 เม.ย. 65 75,999.- 75,999.- 15,000.- 

 



โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ  2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 23 กโิลกรมั)และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 



 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 
หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไมม่ี
Refund จากทางสายการบนิ เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอื
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มดัจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 



6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


