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Code: IA14-AUT+CZE-AZOS02-85OS-Jun-Nov-74-A220510 

 

 

 

ราคา 74,000 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 12-19 ม.ิย. 65, 10-17 ก.ค. 65, 14-21 ส.ค. 65, 18-25 ก.ย. 65, 17-

24 ต.ค. 65, 27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65    

  ชมหมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์อนัแสนโรแมนตกิ (Unesco)  

 ชมเมอืงซาลบวรก์ ถ ิน่ก าเนดิโมสารท์ และกลิน่อายของ The Sound of Music (Unesco)  

 ชมเมอืงเชสกี ้คลมุลอฟ ไขม่กุแหง่โบฮเีมยี (Unesco)  

 ชมเมอืงเพลิเซน่ เมอืงเล็กแสนสวย และเมอืงแหง่เบยีรด์งั Pilsener Urqell  

 ชมเมอืงคาโลว ีวาร ีเมอืงแหง่น า้แรท่ ีส่วยทีส่ดุในแควน้โบฮเีมยี (Unesco)  

 ชมกรงุปราก เมอืงเกา่ (Unesco) เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และเก็บภาพความประทบัใจ 

 

 เขา้ชมปราสาทปราก (Unesco)  

 ชมเมอืงเบอรโ์น ่  ประตสููแ่ควน้โมราเวยีใต ้(Unesco) 

 ชมเมอืงเวยีนนา เมอืงหลวงประเทศออสเตรยี (Unesco) 

 ชมพระราชวงัเชงิบรนุน ์ (Unesco)  

 ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ พานดอรฟ์ เอา้เลท 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 

 พเิศษ! อิม่อรอ่ยกบัเมน ูปลาเทรา้ซ ์เป็ดโบฮเีมยีน ขาหม ูและหมทูอดสไตลเ์วยีนนา 

 พเิศษ!! พกัคา้งคนืทีเ่ซนตโ์วลฟ์กงั 1 คนื และกรงุปราก 2 คนื 
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หมายเหต:ุ โปรแกรมนีร้บัเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี 

Pfizer, Moderna, Astrazeneca และ Johnson & Johnsonเทา่น ั ้

 

แผนที ่

 

 

 

 



Page 3 of 16 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เวยีนนา 

 

21.00 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรส์ายการบนิออสเตรยีน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 

15-19) ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยีดว้ยเทีย่วบนิ OS026 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.50 ชัว่โมง)                    

ทางสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเวยีนนา  

 

วนัทีส่อง เวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลบวรก์ 

 

05.35 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮลัลส์ตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 288 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

- เมอืงทอ่งเทีย่วขนาดเล็กทีเ่ต็มไปดว้ยบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนตกิ และทวิทศันอ์นัสวยงาม ซึง่ตัง้อยู่

ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลส์ตัท และถกูหอ้มลอ้มดว้ยภเูขาอนัสงูชนั ใหอ้สิระแกท่า่นใน

การเดนิเยีย่มชมและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อรอ่ยเมนู ปลาเทรา้ซ)์ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

- หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศออสเตรีย ที่รายลอ้มไปดว้ยทวิทัศน์ที่สวยงามและ

บรรยากาศอนั         โรแมนตกิของเทอืกเขาแอลป์ และแมน่ ้าซาลซา่ และเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร์

เพลงชือ่กอ้งโลก The Sound of Music  

- น าท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนทีต่ัง้อยู่ในเขตพระราชวัง มริาเบลที่

ตกแต่งดว้ยพันธุ์ไมห้ลากหลายพันธุ์ และตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม จึงท าใหเ้ป็นที่ประทับใจของ

นักทอ่งเทีย่ว           

- น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับบา้นของโมสารท์ ศลิปินและนักประพันธเ์พลงคลาสสคิชือ่กอ้งโลก จากนัน้ให ้

อสิระแกท่า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย   

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scalaria St. Wolfgang **** หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีส่าม เชสกี ้คลมุลอฟ – เพลิเซน่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสกี ้คลุมรอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 209 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)  

- เมอืงทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเชก และตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัตตาวา (Vtava River) ซึง่ไหลผ่าน

เมอืงนีใ้นลักษณะโคง้งอเป็นคุง้ไปตามเนนิเขา และคดเคีย้วเป็นรูปตัวเอส จนท าใหล้ักษณะภมูปิระเทศ

คลา้ยหยดน ้าทีก่ าลังจะหยดุจากขัว้ หรอืทีนั่กทอ่งเทีย่วรูจ้ักกันในนาม “ไขม่กุแห่งโบฮเีมยี”  นอกจากนี้

ยังเป็นเมอืงทีม่กีารอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 หลัง จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์ร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1992   

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัปราสาทเชสกี ้คลมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle)  
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- ปราสาททีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 1250  ตรงบรเิวณเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าวัตตาวา นอกจากนีท้า่นจะไดช้มความ

งามของเมอืงเชสกี ้คลมุลอฟ จากมมุสงู ณ จดุชมววิของปราสาทเชสกีค้ลมุลอฟ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อรอ่ยเมนู เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพลิเซน่ (Plzen) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง)  

- เมอืงทางตอนใตข้องกรุงปราก ทีเ่ป็นแหล่งผลติเบยีรช์ ือ่ดังอย่าง Pilsner Beer ทีก่่อตัง้โดย Josef  

Groll ชาวบาวาเรยีในปีค.ศ. 1842  

 น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัโบสถเ์ซนตบ์าโทโลมวิ (Cathedral of St. Bartholomew)  

- มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีถู่กสรา้งขึน้เป็นโบสถใ์นปีค.ศ. 1295 และเปลีย่นเป็นมหาวหิารในปีค.ศ. 1993 

ซึง่ตัง้อยู่จตุรัสกลางใจเมอืง และถือว่าเป็นมหาวหิารประจ าเมอืง อกีทัง้ยังเป็น 1 ในอนุเสาวรียท์าง

วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเชกอกีดว้ย  จากนัน้อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Vienna House Easy Angelo Pilsen/ Courtyard by Marriott Plzen **** หรอื

เทยีบเทา่   

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ คาโลว ีวาร ี-  ปราก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาโลว ีวาร ี(Karlovy Vary)  (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)             

- เมอืงสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่คอื เมอืงคารล์บาด เป็นเมอืงทีม่กีารคน้พบน ้าแร่โดย

พระเจา้ชารล์ที ่4 ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแ์ห่งจักรวรรดโิรมันตะวันออก อกีทัง้ยังเคยใชเ้ป็น

สถานที ่ ถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งเจมส ์บอนด ์007 ตอน คาสโินรอยัลอกีดว้ย  นอกจากนี้เมอืงนี้ยังเป็น
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แหลง่ก าเนดิของเหลา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง BECHEROVKA ซึง่เพาะบม่แอลกอฮอลร์ว่มกบัสมนุไพรชัน้ด ี

โดยชาวเชก็มคีวามเชือ่วา่หากเหลา้สมนุไพรดังกลา่วนีจ้ะสามารถรักษาโรคทีเ่กีย่วกบัทางเดนิอาหารได ้  

น าทา่นเทีย่วชม “เมอืงคาโลว ีวาร”ี  

- เมอืงน ้าแรท่ีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของแควน้โบฮเีมยี ซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขารมิสองฝ่ังแมน่ ้าเทบลา เป็นเมอืงที่

มแีหล่งน ้าแร่รอ้นธรรมชาต ิและมบี่อน ้าพุรอ้นถงึ 12 แห่ง น ้าพุที่รอ้นที่สุดอยู่ในศูนยน์ิทรรศการซึง่มี

ความรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในศูนยแ์ห่งนี้มกีารจัดแสดงสายน ้าแร่ และนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่

นยิมมาเขา้คอรส์สปาเพือ่รักษาสขุภาพทีเ่มอืงแหง่นี ้  

- นอกจากนี้คาโลวี วารียังมสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามที่เหมาะแก่การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอย่างยิง่ เช่น 

โบสถข์องแมรีเ่มดลินี, โบสถส์ไตลรั์สเซยีนออรธ์อดอกซ,์ วหิารของเซนตปี์เตอร,์ และเซนตป์อล อาคาร

กอ่สรา้งแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร ์เป็นตน้ จากนัน้ใหอ้สิระแกท่่านเดนิเล่นถ่ายรูปชมเมอืงหรอืเลอืก

ซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อรอ่ยเมนู ขาหม)ู 

บา่ย น าเดนิทางสู่ กรุงปราก หรอืเรยีกกันในภาษาทอ้งถิน่ว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปราว 2,000 ปี ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนั

หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมนัเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์บารอคกรวมทัง้ศลิปะรปูแบบ

ต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมืองที่แสดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่สมัยอาณาจักรโรมันและ

องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคูรั่ก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Vienna House Diplomat **** หรอืเทยีบเทา่  (พกัคา้งคนืที ่1) 
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วนัทีห่า้ ปราก – ปราสาทปราก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle)  

- ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชก็สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เพือ่เป็นทีพ่ักของเหลา่

ราชนกิลู ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพั่กของประธานาธบิดเีชก็ จากนัน้น าทา่นชมความใหญโ่ตและสวยงามของ

ตัวปราสาท  

และน าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) 

- โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบโกธคิ มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี 

จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 ทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่งกระจกสทีีง่ดงามเป็นเรือ่งราวของ

นักบญุและครสิตศ์าสนา อกีทัง้ยงัเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้ง

ความเจรญิสงูสดุจนท าใหก้รงุปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมนัอนั

ศักดิส์ทิธิ ์ 

น าทา่นเดนิสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge)  

- สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ ่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แต่

สมยัศตวรรษที ่14 และถกูเรยีกวา่ “สะพานปราก” ไดเ้ปลีย่นชือ่สะพานตามพระนามของพระเจา้ชารล์ใน

ปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 องค ์ และชาวครสิตเ์ชือ่วา่หากเดนิผา่น

สะพานแหง่นีแ้ละขอพรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชม ยา่นจตัรัุสเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาวา่การเมอืงของกรงุ

ปราก  ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่, พพิธิภณัฑ,์ หอคอยดนิปืน ทีไ่ดรั้บการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดเียีย่ม  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูจั่ตรัุสใจกลางเมอืง จตัรัุสเมอืงเกา่สตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานทีนั่ดพบ

ของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเกา่แกอ่ายกุวา่ 600-700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดดเดน่

จน ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหป็้นมรดกโลก  บรเิวณจัตรัุสแหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของ วหิารตนิส ์ และ 

หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ ทีท่กุๆ ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์ (12 Apostles) ออกมาเดนิผา่นหนา้ตา่ง

เล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์ บรเิวณใกลเ้คยีงกนันี ้ ยงัเป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวยวิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ยโุรป  

 อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้อนัทันสมยั อาท ิ มารค์ แอนด ์ สเปนเซอร ์ หรอื รา้นคา้แบ

รนดเ์นมอืน่ๆ หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงน่ารักสไตลเ์ชก็และโบฮเีมยีนทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย เชน่ 

เครือ่งแกว้สตีา่งๆ ทีป่ระดบัดว้ยเงนิ, ตุ๊กตาหุน่กระบอก, งานผา้ปัก รวมถงึช ิน้งานแกะสลกัตา่งรปูแบบ ฯลฯ 

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นไดเ้ดนิชมเมอืง และซือ้ของฝากตามอธัยาศัย    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Vienna House Diplomat **** หรอืเทยีบเทา่  (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วนัทีห่ก เบอรโ์น ่– เวยีนนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทางประมาณ 207 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)  

- เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศสาธารณรัฐเชก และเป็นเมอืงหลวงของแควน้โมราเวยีใต ้ อนัมี

ชือ่เสยีงดา้นไรอ่งุน่ และการท าไวน ์ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หข์องสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก ่

จงึท าใหไ้ดรั้บการ  ยกยอ่งเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเุนสโกใ้นปีค.ศ. 2001  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละพอล (Cathedral of St. Peter and Paul)  

- มหาวหิารสไตลโ์กธกิ และบารอก ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบอรโ์น่บนเนนิเขาเปตรอฟ (Petrov Hill) ซึง่

ถอืไดว้า่เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเกบ็ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ กรงุเวยีนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 136 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี และนครหลวงแหง่ดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิและศลิปอนั

เกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทันสมยัแตแ่ฝงเรน้อยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสคิอนั

ทรงคณุคา่ ตัง้อยูท่างตอนกลางของสหภาพยโุรปและเชือ่มตอ่อารยธรรมระหวา่งยโุรปตะวันออกและ

ยโุรปตะวันตก อกีทัง้ยงัมพีรมแดนตดิกบั 8 ประเทศ ไดแ้ก ่ เยอรมนั สาธารณรัฐเชก ฮงัการ ีสโลเวเนยี 

อติาล ีสวสิเซอรแ์ลนด ์และลคิเทนสไตน ์  
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 น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace)  

- พระราชวังฤดหูนาวของราชวงคฮ์บัสบ์รูก์ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเวยีนนา ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 13 

ปัจจบุนัเป็นทีท่ างานของประธานาธบิดปีระเทศออสเตรยี  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen Cathedral)  

- มหาวหิารสไตลโ์รมาเนสกแ์ละโกธกิ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1147 เป็นโบสถท์ีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนาในงานส าคญัตา่งๆใหก้บัราชวงคฮ์บัสบ์รูก์ และประเทศออสเตรยี  

จากนัน้อสิระแกท่า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของฝากยา่น ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตรที (Kartner Street) ทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาน่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้ๆ  และชมิชดัเกอรเ์คก้อนัเลือ่งชือ่ 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (อิม่อรอ่ยเมนู หมทูอดสไตลเ์วยีนนา)  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Renaissance Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด พระราชวงัเชงิบรนุน ์– พานดอรฟ์ เอา้เลท 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าน าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 17 โดย

กษัตรยิแ์หง่ราชวงคฮ์บัสเ์บริก์ ทรงสรา้งพระราชวังหลังนีใ้หม้คีวามหรหูรา และงดงามไมแ่พพ้ระราชวังใดบน

โลก นอกจากนีย้งัเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางมาเรยี เทเรซา่ จากนัน้น าทา่นชมหอ้งภายในพระราชวังกวา่ 

20 หอ้ง จาก 1,441 หอ้ง อาท ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งไชนสี หอ้งมลิเลีย่น เป็นตน้ ทีแ่สดงถงึความ

ยิง่ใหญข่องราชวงศฮ์บัสบ์รูก์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูพ่านดอรฟ์ เอา้เลท (Pandorf Outlet) ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัสนิคา้ชัน้น า ไมว่า่จะ

เป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ และสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าไมว่า่จะเป็น Gucci, Prada และแบรนดด์ังอืน่ๆอกีมากมาย 

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นไดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศัย 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิวยีนนา เพือ่ท าการเชค็อนิและขอคนืภาษี (Tax Refund) 

23.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่OS25 (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง) 

 

 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

14.20 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

      

 

8 วนั 5 คนื ออสเตรยี – เชก 

ราคา 74,000 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 14-21 พ.ค. 65, 12-19 ม.ิย. 65, 10-17 ก.ค. 65, 14-21 ส.ค. 65, 

18-25 ก.ย. 65, 17-24 ต.ค. 65, 27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65    
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การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 74,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 7 - 11 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(เสรมิเตยีง) 

71,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

68,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น (ไม่

เสรมิเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พักเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 12,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ(Business Class)  

ช าระเพิม่จากราคาทวัร ์  เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(BKK-VIE//VIE-BKK) 

90,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ประหยัดแบบพรเีมยีม (Premium Economy)                  

ช าระเพิม่จากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ 

 (BKK-VIE//VIE-BKK) 

35,000 

ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋ (Land Only) 

(BKK-VIE//VIE-BKK) 

54,000 

คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสาธารณรัฐเชก ประมาณทา่นละ 3,800 

 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่28 ม.ีค. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้  

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี – เชก (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิออสเตรยีนแอร ์(OS) (กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไมเ่กนิ  

23 กโิลกรัม/ทา่น )    

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

กรมธรรมนั์น้คลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตัว (เงือ่นไขตามกรรม)์ (ประกันภัยไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 

หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกันเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความลา่ชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

  คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), คา่เขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กับ 12 ยโูร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยูโร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 ยโูร) 

 น ้าดืม่บนรถ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสาธารณรัฐเชก 

 คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้ม)ี 

 คา่โรงแรม คา่โรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถา้ม)ี 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทวัร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจ่าย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด โดยโอน

เขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วนันับจาก

วนัจองทวัรห์รอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิใน

กรณีทีช่ าระคา่มัดจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยันแลว้ 

3. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกันทัง้แบบหมู่คณะ และยืน่รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

5. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์

อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนื  ทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 26,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60-85% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

4. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 



Page 13 of 16 

 

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกการ

ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ สถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของบรษัิท เชน่ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 8 กก.  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย              

การบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง                                หรอืแจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหน ี          เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ             หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

 หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดงัตอ่ไปนีร้่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

1. บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

2.  ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. เด็กทีม่ีอ่ายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหัวหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 
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ต ัว๋เครือ่งบนิ  

การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

หมายเหตุ: หากทา่นเดนิทางจากต่างจังหวัดและมกีารออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่นเพือ่ไดรั้บ

เอกสารยนืยันวา่กรุ๊ปทวัรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 

การสะสมไมล ์

หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตารอ์ัลไลแอนซ ์(Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์ับสายการบนิออสเตรยีน

แอรไ์ด ้อาทเิชน่ รอยัล ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้  สว่น Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 

 

โรงแรมและหอ้ง  

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ทา่น/ 3เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน  ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศที่มจีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานได  ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการ หรอืปิดโดย

มไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่เขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม

สถานทีด่ังกล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 
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การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
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เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


