
 
 
 



 

 
วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น4 สนามบนิสุวรรณภมิูเคานเ์ตอร์

สายการบนิออสเตรียนแอรไ์ลน(์OS) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก 

23.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 

OS26 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันที ่2  เวียนนา-บราตสิลาวา-ปราสาทแหง่บราตสิลาวา-บูดาเปสต-์ฮโีร่สแควร ์

   ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส-ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาํท่านเดินทางสู่

เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐสโลวัก เป็นท่ีตั้งของทําเนียบ

ประธานาธิบดีรฐัสภาและหน่วยงานภาครฐัต่างๆ 

และยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑโ์รง

ละคร หอศิลป์และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีความสาํคญั

ทางเศรษฐกิจวฒันธรรมและการศึกษา นาํท่าน

ถ่ายภาพคู่กับปราสาทแห่งบราติสลาวา

(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี ้ ตั้งอยู่บน

เนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่นํา้ดานูบ ตัวอาคารมี

หอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ดา้น ผสมผสานดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค 



จากนัน้พาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรุสัใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของทาํเนียบประธานาธิบดี อิสระให้

ทกุท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต(์Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีมีประวติัศาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมท่ีน่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทาง

ธรรมชาติท่ีมีแม่นํา้ดานูบไหลผ่านกลางเมืองทาํ

ให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรือ 

บดูา ท่ียงัคงความสวยงามของประวติัศาสตรอ์นั

เก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสตท่ี์มีความหรูหรา

ทันสมัย นาํท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่ส

แควร์(Heroes Square) รูปป้ันของบรรพบุรุษ

ชาวแมกยารท์ัง้ 7 เผ่า เพ่ือฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท่ี์รว่มกนัสรา้งเมืองขึน้มา นาํท่านชมทิวทศัน์

ท่ีสวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์

แมนแพชช่ัน(Fisherman Bastion) ซึง่เป็นปอ้ม

ค่ายและจดุชมวิวท่ีงดงามของตวัเมือง ใหไ้ดเ้ก็บ

ภาพสวย ถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส

(Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของ

ชาวเติรก์ และพระราชวงัหลวงท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขา

ริมฝ่ังแม่นํา้ จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับอาคาร

รัฐสภา ซึ่ ง เ ป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ี

สมบูรณ์และใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นนาํท่าน

ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ ชมความงามของทิวทศัน์

และอารยะธรรมฮังการีท่ีตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 

ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ 

อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร ํ่าลือ ดว้ย

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

ประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้ม

แม่นํา้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งได้

ถกูนาํมาจากประเทศองักฤษ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



พักที ่Hotel, Budapest หรือเทยีบเทา่ 

 

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

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองกราซ(Graz) เมืองแห่ง

เทือกเขาสงูรมิแม่นํา้มวัร ์เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

ออสเตรีย เมืองท่ีเฟ่ืองฟูไปดว้ยความเจริญทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรม นาํท่าน

ชมย่านเมืองเก่า(Haupt Platz) บรเิวณโดยรอบ

มีรูปอนุสาวรีย์ของเจ้าชาย Achduke Johann 

ซึ่งเป็นเจา้ชายของสตีเรีย จากนัน้เดินชมศาลา

ว่าการเมือง(City Hall) ซึ่งก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม

สาํคญัตา่ง ๆ ของเมือง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงชมเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท(์Hallstatt) 

เมืองริมทะเลสาบสาํหรับการพักผ่อนของชาว

ยโุรป ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสดุในโลก จนไดร้บัการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ท่ีท่านจะ

ประทบัใจในความสวยงามของภาพหมู่บา้นท่ีมี

เทือกเขาเป็นฉากหลงั ใหท้่านมีเวลารื่นรมยก์ับ

ความสวยงามของทิวทัศนใ์นบริเวณท่ีไดช่ื้อว่า

สวยงามท่ีสุดในออสเตรียอย่างจุใจ จากนัน้นาํ

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 มืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริม

ทะเลสาบวลูฟ์กงั ท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว มี

รา้นขายของน่ารกัๆ รอบเมือง 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่Hotel, St. Wolfgang หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 

วันที ่4  เซนตวู์ฟกัง-ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล-เชสก ีครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองซาลซบ์วรก์(Salzburg) เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 

ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโกเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1997 

เป็นเมืองอันดับตน้ๆ ของออสเตรียท่ีมีผูค้นไป

เยือนเป็นจาํนวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงดา้นการทาํเหมืองเกลือจนรํ่ารวย และ

เมืองนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อ

ก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ยัง

เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยู่บา้นเลขท่ี 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัได้

เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหค้วามรูก้บัผูท่ี้สนใจไดส้มัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ี

โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ท่ีสรา้งอยู่บนเนินเขา นาํท่านเขา้ชมสวนมิราเบล

(Mirabel Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากหลายสีสนัอย่างสวยงาม เต็ม

ไปดว้ยรูปป้ันและนํา้พแุบบบาโรค และดา้นหลงัประกอบกบัวิวปอ้มปราการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา

ในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองท่ี

ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน

ปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและ

ปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดิมไว้

อย่างน่าช่ืนชมจากประวัติศาสตรท่ี์ยาวนาน มี

ความสําคัญและโดดเด่นใน  การอนุ รักษ์

สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าทาํใหอ้งคก์ารยเูนส

โกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดก

โลกในปีค.ศ.1992 นาํท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก

กับ ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก 



สรา้งขึ่นเม่ือปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอนัดบัสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มี

อายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่นํา้วอลตาวา ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตวั

เมืองครุมลอฟ นาํท่านเดินชมเมืองท่ีมีความงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษท่ี15 

ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการคา้ อาคาร

บา้นเรือนบรรยากาศแสนคลาสิก ให้ท่านไดเ้ดินชมรา้นคา้เลือกซือ้ของท่ีระลึก สินคา้ท้องถ่ินตาม

อธัยาศยั 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ใหท้า่นได้เทีย่วชมเมืองอย่างจุใจ 

พักที ่Hotel, Cesky Krumlov หรือเทยีบเทา่   

 

วันที ่5  เชสก ีครุมลอฟ-คารโ์ลวี วารี-ศาลานํา้แร่-กรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy 

Vary) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งคือเมืองคารล์บาด 

เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบนํา้แร่โดยพระเจา้ชารล์

ท่ี4 ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่ง

จักรวรรดิโรมันตะวันออก นาํชม“เมืองนํ้าแร่”

แสนสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมือง

อยู่ในหุบเขาสองฝ่ังแม่นํ้าเทปล้า เมืองแห่งนี ้

คน้พบแหล่งนํา้แร่รอ้นธรรมชาติและพบบ่อนํา้พุ

รอ้นถึง 12 แห่ง ทาํใหเ้ป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์

สสปาเพ่ือสขุภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมศาลานํ้าแร่(Mill Colonnade) เป็น

ศาลาท่ีใหญ่และสวยงามสะดดุตาตัง้อยู่ใจกลาง

เมือง ลกัษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้ง

ด้วยหิน ภายในมีบ่อนํา้แร่5บ่อและอีก1บ่อตั้ง

ดา้นนอก โดยท่านสามารถชิมนํา้แร่ดว้ยถว้ยชิม

แบบพิเศษ ทาํจากพอรซ์เลนท่ีเมืองนีเ้ท่านัน้ นาํ

ท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวง

สาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตรย์าวนานเป็น



แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคัญและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ท่ีงดงานและเก่าแก่ใหท้่านอิสระถนนคน

เดินท่ีเช่ือมระหว่าง Old Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็นเสน้แบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากบั

เมืองใหม่ ถนนคนเดินท่ีกวา้งขวางนี ้เป็นศนูยก์ารชอ้ปป้ิงของกรุงปราก ตลอดสองขา้งทางของถนนเรยีง

รายไปดว้ยรา้นคา้สมยัใหม่มากมาย สลบัไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ตัง้อยู่ภายในอาคารส

ไตสอ์ารต์นโูวซึง่จะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้น นาํชมหอนาฬิกาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) 

ท่ีนักท่องเท่ียวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมา

บริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งน ักบุญแต่ละองคก็์จะมีอิริยาบถแตกต่างกนัตามความหมายของช่ือ

อาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแตต่วัเองในกระจกเป็นตน้ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ใหท้า่นได้เทีย่วชมเมืองอย่างจุใจ 

พักที ่Hotel, Prague หรือเทยีบเทา่ 

 

วันที ่6  ปราก-ปราสาทแหง่กรุงปราก-สะพานชารล์ส-์เวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague 

Castle) ไดช่ื้อว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

โลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค อดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทับของ

กษัตริย์แต่ ปัจจุบัน ได้กลายเ ป็น ท่ีพํานักของ

ประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค นาํชมความสวยงาม

ใหญ่โตของตวัปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตสุ ท่ี

เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดมี้การปรบัปรุงและ

ต่อเติมจนเสร็จสมบูรณเ์ม่ือปี ค.ศ. 1929 เน่ืองจาก

การใชเ้วลาในการสรา้งนาน ทาํใหไ้ดร้บัอิทธิพลของ

สถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนส

ซองสแ์ละบารอ็ค จากนัน้เดินทางสูส่ะพานชารล์ส์

(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของ

เมืองท่ีสรา้งขา้มแม่นํา้วลัตาวาจดุเดน่ของสะพานแห่งนี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับญุถึง 28 องค ์



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมือง

หลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนา

ท่ีดึกดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุ

คลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบ

ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลสาํคญั รถมา้ โรงละครโอเปร่า 

เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปป้ิงชม

รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเคก้ตน้

ตาํหรบั 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ใหท้า่นได้เทีย่วชมเมอืงอย่างจุใจ 

พักที ่Hotel, Vienna หรือเทยีบเทา่ 

 

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

 นําท่ านถ่ ายภาพคู่  พระราชวั ง โฮฟบวร์ก 

(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาว

ของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา 

นําท่ านแวะถ่ าย รูปคู่โบสถ์เ ซนต์ส เตฟาน 

(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งใน

ศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์

คูบ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรยี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้สู ่ถนนคารท์เนอร ์ย่าน

ถนนการคา้ท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้

และรา้นคา้ต่างๆ มากมายเชิญท่านเลือกซือ้หาของ

ฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, 

คริสตลัของท่ีระลกึ และสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของ

ยโุรป  

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 



23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน์(OS) เท่ียวบินท่ี 

OS25 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันที ่8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

11 - 18 ก.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 
 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

 

2.กลบัถงึไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 

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

 

 

 

 

 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
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 หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 



ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่
ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 



6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


