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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) พบเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก 

23.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที4ยวบนิที4 
OS26 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั;วโมง บริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง) 

วันที& 2  เวียนนา-บราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์ 

   ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-ล่องเรือแม่นํ Jาดานูบ 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ;น

ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั;วโมง) นําท่านเดินทางสู่
เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐสโลวัก  เ ป็นที4ตั Nงของทําเนียบ
ประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
และยังเป็นที4ตั Nงของมหาวิทยาลยั พิพิธภัณฑ์โรง
ละคร หอศิลป์และสถาบันอื4นๆ ที4มีความสําคญั
ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษา นําท่าน
ถ่ายภาพคู่กับปราสาทแห่งบราติสลาวา
(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี N ตั Nงอยู่บน
เนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่นํ Nาดานูบ ตัวอาคารมี
หอคอยสูง VW เมตรทั Nง X ด้าน ผสมผสานด้วย
ศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค 
จากนั Nนพาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรัุสใจกลาง
เมืองอันเป็นที4ตั Nงของทําเนียบประธานาธิบดี 
อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



KER020810-OS ออสเตรยี-เชก-สโลวัก-ฮังการ ี8วัน5คนื 
นําท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที4มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที4น่าสนใจอีกทั Nงความสวยงามทาง
ธรรมชาติที4มีแม่นํ Nาดานูบไหลผ่านกลางเมืองทํา
ให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั4งคือเมืองเก่า หรือ 
บูดา ที4ยงัคงความสวยงามของประวตัิศาสตร์อัน
เก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสต์ที4มีความหรูหรา
ทันสมัย นําท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่ส
แควร์(Heroes Square) รูปปั Nนของบรรพบุรุษ
ชาวแมกยาร์ทั Nง 7 เผ่า เพื4อฉลองในชัยชนะของ
ชาวแมกยาร์ที4ร่วมกันสร้างเมืองขึ Nนมา นําท่าน
ชมทิวทศัน์ที4สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั&น(Fisherman Bastion) ซึ4งเป็น
ป้อมค่ายและจุดชมวิวที4งดงามของตวัเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย ถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนต์แมทเทียส
(Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของ
ชาวเติร์ก และพระราชวงัหลวงที4ตั Nงอยูบ่นเนินเขา
ริมฝั4งแม่นํ Nา จากนั Nนให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคาร
รัฐสภา ซึ4 ง เ ป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที4
สมบูรณ์และใหญ่ที4สุดในโลก จากนั Nนนําท่าน
ล่องเรือแม่นํ Jาดานูบ ชมความงามของทิวทศัน์
และอารยะธรรมฮังการีที4ตั Nงเรียงรายกันอยู่ 2 
ฟากฝั4ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ 
อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ4งงดงามเป็นที4รํ4าลือ ด้วย
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ โ ก ธิ ค  บ น ตั ว อ า ค า ร
ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี N
ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรก
ที4สร้างข้ามแม่นํ Nาดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ชิ Nนที4ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศ
องักฤษ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel, Budapest หรือเทียบเท่า 

 
วันที& 3  บูดาเปสต์-กราซ-ฮัลล์สตัทท์-เซนต์วูฟกัง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองกราซ(Graz) เมืองแห่งเทือกเขาสูงริมแม่นํ Nามัวร์ เมืองใหญ่อันดับ s ของ

ออสเตรีย เมืองที4เฟื4 องฟูไปด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม นําท่านชมย่าน
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เมืองเก่า(Haupt Platz) บริเวณโดยรอบมีรูป
อนุสาวรีย์ของเจ้าชาย Achduke Johann ซึ4งเป็น
เจ้าชายของสตีเรีย จากนั Nนเดินชมศาลาว่า
การเมือง(City Hall) ซึ4งก่อสร้างขึ Nนตั Nงแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที4  19 เ ป็นสถานที4ประกอบ
พิธีกรรมสําคัญต่าง ๆ ของเมือง ให้ท่านอิสระช้
อปปิ Nงชมเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) 
เมืองริมทะเลสาบสําหรับการพักผ่อนของชาว
ยุโรป ที4ได้ชื4อว่าสวยที4สดุในโลก จนได้รับการขึ Nน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ที4ท่านจะ
ประทับใจในความสวยงามของภาพหมู่บ้านที4มี
เทือกเขาเป็นฉากหลัง ให้ท่านมีเวลารื4นรมย์กบั
ความสวยงามของทิวทัศน์ในบริเวณที4ได้ชื4อว่า
สวยงามที4สุดในออสเตรียอย่างจุใจ จากนั Nนนํา
ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง เ ซ น ต์ วู ฟ กั ง  (St. 
Wolfgang)  เ มือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริม
ทะเลสาบวลูฟ์กงั ที4ประทบัใจของนกัท่องเที4ยว มี
ร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& Hotel, St. Wolfgang หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที& 4  เซนต์วูฟกัง-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี ครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที4แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซ์บวร์กได้รับการขึ Nนทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้เมื4อวันที4 1 มกราคม 1997 
เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที4มีผู้คนไป
เยือนเป็นจํานวนมาก ในอดีตที4นี4เป็นเมืองที4มี
ชื4อเสียงด้านการทําเหมืองเกลือจนรํ4ารวย และ
เมืองนี Nยงัเคยใช้เป็นสถานที4ถ่ายทาํภาพยนตร์ชื4อ
ก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี Nยงัเป็น
เมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ4ง
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ตั Nงอยู่บ้านเลขที4 9 ถนน Getreidegasse ซึ4งปัจจุบนัได้เปลี4ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื4อให้ความรู้
กับผู้ที4สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก และ
สถานที4ที4โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮน
ซาลซ์บวร์ก ที4สร้างอยู่บนเนินเขา นําท่านเข้าชม
สวนมิราเบล(Mirabel Garden) สวนภายใน
พระราชวังเดิมที4ตกแต่งด้วยพันธ์ุไม้หลากหลาย
สีสันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยรูปปั Nนและนํ Nาพุ
แบบบาโรค และด้านหลังประกอบกับวิวป้อม
ปราการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)  เ มืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ4งของ
สาธารณรัฐเชกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.���� ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที4
ไ ด้ รับ ก ารอนุ รั กษ์และภาย หลังจากมีการ
เปลี4ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน
ปลายปีค.ศ.��V� ได้มีการบูรณะอาคารและ
ปราสาทครั Nงใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้
อย่างน่าชื4นชมจากประวัติศาสตร์ที4ยาวนาน มี
ความสําคัญ และโดด เด่นใ น ก ารอนุ รักษ์
สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าทําให้องค์การยูเนส
โก้ได้ขึ Nนทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปีค.ศ.���s นําท่านถ่ายภาพเป็นที4ระลึก
กับ ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก 
สร้างขึ4นเมื4อปี ค.ศ.�s�W ถือเป็นปราสาทใหญ่
เ ป็นอันดับสองของปนะเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า �WW ปี ตั Nงอยู่บน
เนินเขาริมฝั4งแม่นํ Nาวอลตาวา ซึ4งท่านจะได้เห็น
วิวทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองครุมลอฟ นําท่าน
เดินชมเมืองที4มีความงดงามเต็มไปด้วยศิลปะ 
สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที415 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถ์เก่ากลางเมือง 
ตลอดจนย่านการค้า อาคารบ้านเรือนบรรยากาศแสนคลาสิก ให้ท่านได้เดินชมร้านค้าเลือกซื Nอของที4
ระลึก สินค้าท้องถิ4นตามอธัยาศยั 

เย็น อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที&ยวชมเมืองอย่างจุใจ 
พักที& Hotel, Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า   
 

วันที& 5  เชสกี ครุมลอฟ-คาร์โลวี วารี-ศาลานํ Jาแร่-กรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั Nนนําทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy 
Vary) หรือเรียกอีกชื4อหนึ4งคือเมืองคาร์ลบาด 
เป็นเมืองที4มีการค้นพบนํ Nาแร่โดยพระเจ้าชาร์ล
ที44 ซึ4 งดํารงตําแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่ง
จักรวรรดิโรมันตะวันออก นําชม“เมืองนํ Nาแร่”
แสนสวยที4สดุแห่งหนึ4งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมือง
อยู่ในหุบเขาสองฝั4งแม่นํ Nาเทปล้า เมืองแห่งนี N
ค้นพบแหล่งนํ Nาแร่ร้อนธรรมชาติและพบบ่อนํ Nาพุ
ร้อนถึง 12 แห่ง ทําให้เป็นที4นิยมในการเข้าคอร์
สสปาเพื4อสขุภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมศาลานํ Jาแร่(Mill Colonnade) เป็น
ศาลาที4ใหญ่และสวยงามสะดดุตาตั Nงอยู่ใจกลาง
เมือง ลกัษณะเป็นศาลาสไตล์เรอเนสซองส์ สร้าง
ด้วยหิน ภายในมีบ่อนํ Nาแร่5บ่อและอีก1บ่อตั Nง
ด้านนอก โดยท่านสามารถชิมนํ Nาแร่ด้วยถ้วยชิม
แบบพิเศษ ทําจากพอร์ซเลนที4เมืองนี Nเท่านั Nน นํา
ท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวง
สาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็น
แหล่งท่องเที4ยวที4สําคญัและเป็นเมืองที4ใหญ่ที4สดุ
ของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ์ อาคาร
บ้านเรือนต่างๆ ที4งดงานและเก่าแก่ให้ท่านอิสระ
ถนนคนเดินที4เชื4อมระหว่าง Old Town Square 
และจัตุรัส Wenceslas ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่าง
เ ขต เ มือง เ ก่ ากับ เ มือง ให ม่  ถ น น คน เดินที4
กว้างขวางนี N เป็นศูนย์การช้อปปิ Nงของกรุงปราก 
ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วย
ร้านค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร์  
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตั Nงอยู่ภายในอาคารส
ไตส์อาร์ตนูโวซึ4งจะคลาคลํ4าไปด้วยผู้คน นําชม
ห อ น า ฬิ ก า ด า ร า ศ า ส ต ร์ ( Prague 
Astronomical Clock) ที4นักท่องเที4ยวจะมาเฝ้า
รอการตีบอกเวลาทุกๆ � ชั4วโมงจะมีรูปปั Nนสิบ
สองนกับุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ4งน ักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่าง
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กนัตามความหมายของชื4ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนั Nนจึงมองแต่ตวัเองใน
กระจกเป็นต้น 

เย็น  อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที&ยวชมเมืองอย่างจุใจ 
พักที& Hotel, Prague หรือเทียบเท่า 

 

วันที& 6  ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-เวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague 
Castle) ได้ชื4อว่าเป็นปราสาทโบราณที4ใหญ่ที4สดุใน
โลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที4 9 ด้วย
ศิลปะแบบโกธิค อดีตที4นี4 เคยเป็นที4ประทับของ
กษัต ริย์แต่ ปัจจุบันได้กลายเ ป็นที4 พํานัก ข อง
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค นําชมความสวยงาม
ใหญ่โตของตวัปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตสุ ที4
เริ4มสร้างในปี ค.ศ. 1334 และได้มีการปรับปรุงและ
ต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื4อปี ค.ศ. 1929 เนื4องจาก
การใช้เวลาในการสร้างนาน ทําให้ได้รับอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั Nงแบบโกธิค เรอเนส
ซองส์และบาร็อค จากนั Nนเดินทางสู่สะพานชาร์ลส์
(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของ
เมืองที4สร้างข้ามแม่นํ Nาวัลตาวาจุดเด่นของสะพาน
แห่งนี N คือมีการประดบัด้วยรูปปั Nนนกับุญถึง 28 องค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
นําท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนา
ที4ดึกดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุ
คลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบ
ดั Nงเดิม รูปปั Nนบุคคลสําคัญ รถม้า โรงละครโอเปร่า 
เป็นเมืองที4น่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิ Nงชม
ร้านค้า หรือนั4งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้กต้น
ตําหรับ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที&ยวชมเมืองอย่างจุใจ 
พักที& Hotel, Vienna หรือเทียบเท่า 
 

วันที& 7  เวียนนา-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ช้อปปิJง-สนามบินกรุงเวียนนา 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นํ าท่ าน ถ่ายภาพคู่  พระราช วั ง โฮฟบวร์ก 
(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาว
ของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั Nงอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา 
นํ าท่ าน แวะถ่าย รูปคู่โบสถ์ เ ซน ต์สเตฟาน 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างใน
ศิลปะโกธิกตั Nงแต่คริสต์ศตวรรษที4 �� ถือเป็นโบสถ์
คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั Nนนําท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ย่าน
ถนนการค้าที4ตั Nงอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าต่างๆ มากมายเชิญท่านเลือกซื Nอหาของ
ฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื4องแก้วเจียระไน, 
คริสตลัของที4ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมชื4อดังของ
ยุโรป  
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุง
เวียนนา เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) เที4ยวบินที4 
OS25 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั;วโมง บริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง) 

วันที& 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Nไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี;ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

ศุกร-์ศุกร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 11 - 18 ก.พ. 65 65,999.- 65,999.- 10,000.- 

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

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

ศุกร-์ศุกร ์
(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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีZรวม  
1. ค่าตัBวโดยสารเครืDองบนิไป-กลับ ชั Iนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีDพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีDระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีDยนทีDพัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีDระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีDบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํIาหนักกระเป๋า (นํ Zาหนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครืDองบนิตามเงืDอนไขของแต่ละสาย
การบนิทีDมกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํIาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีDสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํIามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงืDอนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงืDอนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเทีDยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืDนๆ ทีDนอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครืDองดืDม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิDม 7% และภาษีหัก ณ ทีDจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํIามันทีDสายการบนิเรยีกเก็บเพิDมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัBวเครืDองบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีDโรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Zาใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
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1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีDนัDงจะยนืยันเมืDอไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัIน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพืDอทําการจองควิยืDนวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมืDอไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีDตอ้งการออกตัBวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีD 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัIง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีDเกดิขึIน 

5. การยืDนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั IนตอนการยืDนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Iงแบบหมู่
คณะและยืDน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพืDอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีD 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีDยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัDวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Iงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึZนจรงิ 
 
ขอ้มูลเบืZองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีDดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึIน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืDนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืDอวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึDงบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีDค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีDศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืDองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีDตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัIน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํDากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริDมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํDา
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืDนคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืDองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิDง
ในการยืDนคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํDากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านทีDใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัIนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัeวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัBวเครืDองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิrการเรียกเก็บค่ามัดจําตัBวเครืDองบิน ซึDงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตัBวเครืDองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิrไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนืDองจากเป็นตัBว Charter Flight 

3.  นัDงทีD Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีDจะนัDงตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีDสาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีDมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ืDนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีD
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เครืDองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํIาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีDมปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีDนัDง Long leg ขึIนอยู่กับทางเจา้หนา้ทีDเช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีDเช็คอนิเท่านัIน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนืDองจากเป็นราคาตัBวเครืDองบนิโปรโมชัDน เมืDอจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลืDอน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Iงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีD บรษัิทฯกําหนดไว ้(20ท่านขึIนไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีDเกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลืDอนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั IงนีIท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีDไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัBว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีD สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืDนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีDเกดิขึIนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืDนวีซ่า / 
ค่ามัดจําตัBวเครืDองบนิ หรอืค่าตัBวเครืDองบนิ (กรณีออกตัBวเครืDองบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีDกรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัBวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Iงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืDองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิrในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Iงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนืDองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีDยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครืDองปรับอากาศเนืDองจากอยู่ในแถบทีDมอีณุหภูมติํDา 
3. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึIนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิrในการปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีDมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีDเป็นหอ้งเดีDยวอาจเป็นหอ้งทีDมขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํIา ซึDงขึIนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัIนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 


