
 

  

 

 

  

TOUR HIGHLIGHTS 

• หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท์ 
• เมอืงซาลบวรก์ 
• เมอืงเชสกี ้คลุมลอฟ 
• เมอืงเพลิเซ่น 
• เมอืงคาโลว ี

• กรุงปราก, ปราสาทปราก 
• เมอืงเบอรโ์น่ 
• เมอืงเวยีนนา 
• พระราชวงัเชงิบรุนน์ 
• ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ พานดอรฟ์ เอา้เลท 

SPECIAL! 

• พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืงและจนี
ตลอดการเดนิทาง 

• อิม่อร่อยกบัเมนู ปลาเทรา้ซ์ เป็ดโบฮเีมยีน ขาหม ูและหมทูอดสไตล์
เวยีนนา 

• พกัคา้งคนืทีเ่ซนตโ์วลฟ์กงั เมอืงเชสกีค้ลุมลอฟเมอืงละ  1 คนื  และ
กรุงปราก 2 คนื 

89,900.- (รวมค่าวซี่า) 
16 – 23 ม.ีค. 66 

9 – 16 เม.ย. 66 
(สงกรานต)์ 

1 – 8 พ.ค. 66 
(วนัแรงงาน) 

18-25 ม.ิย. 66 

ตารางการเดินทาง 

99,000.- (รวมค่าวซี่า) 

 



 

  

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมท่ีพกั 
B L D 

1 
• กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคาน์เตอรส์ายการบนิออสเตรยีน แอร ์(OS)  

  
 

  

2 
• เมอืงซาลบวรก์  
• สวนมริาเบล, บา้นโมสารท์ 
• เมอืงเซนต์โวลฟ์กงั 

✓ ✓ ✓ 
Scalaria Hotel St. Wolfgang **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่1) 

3 
• เมอืงฮลัสตทัท ์
• จุดชมววิฮลัสตทัท ์
• เมอืงเชสกี้คลุมลอฟ, ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ 

✓ ✓ ✓ 
Old Inn **** หรอืเทยีบเท่า 

(พกัคา้งคนืที ่2) 

4 
• เมอืงคาโลว ีวาร ี
• กรุงปราก ✓ ✓ ✓ 

Vienna House Diplomat **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่3) 

5 
• ปราสาทปราก 
• สะพานชารล์ส 
• จตุรสัเมอืงเก่า 

✓ ✓ ✓ 
Vienna House Diplomat **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่4) 

6 

• เมอืงเบอรโ์น่ 
• กรุงเวยีนนา 
• พระราชวงัฮอฟเบริก์, มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น 
• ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตรที 

✓ ✓ ✓ 
Renaissance Vienna Hotel **** 
หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่5) 

7 
• พระราชวงัเชงิบรุนน์ 
• พานดอรฟ์ เอา้เลท 
• สนามบนินานาชาตเิวยีนนา ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่OS25  

✓ ✓   

8 • เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 : กรงุเทพ 



 

  

20.30 น. พบเจา้หน้าทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียน แอร(์OS) 
แถว G 15-19 (Row G 15-19) ประตูทางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภมิู 
 

23.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยีดว้ยเทีย่วบนิ OS026 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.50 ชัว่โมง) ทาง
สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสูก่รุงเวยีนนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 2 : กรงุเวียนนา – ซาลบวรก์ – เซนต ์โวลฟ์กงั 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี และน าท่านเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 217 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 
หนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในประเทศออสเตรยี ทีร่ายลอ้มไปดว้ยทวิทศัน์ทีส่วยงามและบรรยากาศอนั
โรแมนตกิของเทอืกเขาแอล์ป และแม่น ้าซาลซ่า และเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์พลงชื่อกอ้งโลก The 
Sound of Music 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 

 

 

 

 

 

DAY 2 



 

  

 

Day 2 : กรงุเวียนนา – ซาลบวรก์ – เซนต ์โวลฟ์กงั 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรปูกบัสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนทีต่ ัง้อยู่ในเขตพระราชวงั มริาเบลทีต่กแต่งดว้ย
พนัธุไ์มห้ลากหลายพนัธุ ์และตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม จงึท าใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจของนักท่องเทีย่ว น าท่านแวะ
ถ่ายรูปคู่กบับา้นของโมสารท์ ศลิปินและนกัประพนัธเ์พลงคลาสสคิชื่อกอ้งโลก จากนัน้ใหอ้สิระแก่ท่านไดเ้ดนิ
เทีย่วชมเมอืง และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั เซนตโ์วลฟ์กงั (St. Wolfgang) (ระยะทาง 49 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เมอืงขนาดเลก็ทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบโวลฟ์กงั ทีท่ ัง้ชื่อเมอืงและทะเลสาบ ตัง้ชื่อตามนกับุญโวลฟ์กงั ที่
สรา้งโบสถห์ลงัแรกขึน้ทีช่ายฝัง่ทะเลสาบ 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scalaria Hotel St. Wolfgang **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 3 : ฮลัสตทัท ์- เชสกี้ คลมุลอฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงขนาด
เลก็ทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนตกิและทวิทศัน์อนัสวยงาม ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัลส์ตทั และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาอนัสงูชนั ใหอ้สิระแก่ท่านในการเดนิเยีย่มชมและเกบ็ภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั และน าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์เพือ่ทีน่ าทุกท่านสูจุ่ดชมววิ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (เมนู ปลาเทรา้ซ)์ 
 

 

 

 

 

 

DAY 3 



 

  

Day 3 : ฮลัสตทัท ์- เชสกี้ คลมุลอฟ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้คลุมรอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 239 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) เมอืงทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรฐัเชก และตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าวตัตาวา (Vtava River) ซึง่ไหลผ่าน
เมอืงนี้ในลกัษณะโคง้งอเป็นคุง้ไปตามเนินเขา และคดเคีย้วเป็นรูปตวัเอส จนท าใหล้กัษณะภูมปิระเทศคลา้ย
หยดน ้าทีก่ าลงัจะหยุดจากขัว้ หรอืทีน่กัท่องเทีย่วรูจ้กักนัในนาม “ไข่มุกแห่งโบฮเีมยี” 
 

นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่กีารอนุรกัษ์อาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1992 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (เมนู เป็ดโบฮเีมยีน) 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Old Inn **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) --- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 : คาโลวี วารี -  กรงุปราก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาโลว ีวาร ี(Karlovy Vary) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงสวยของสาธารณรฐัเชก็ หรอื เมอืงคารล์บาด เป็นเมอืงทีม่กีารคน้พบน ้าแร่โดยพระเจา้ชารล์ที ่4 ซึง่ด ารง
ต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก อกีทัง้ยงัเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง
เจมส ์บอนด ์007 ตอนคาสโินรอยลัอกีดว้ย นอกจากนี้เมอืงนี้ยงัเป็นแหล่งก าเนิดของเหลา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง 
BECHEROVKA ซึง่เพาะบ่มแอลกอฮอลร์่วมกบัสมุนไพรชัน้ด ีโดยชาวเชก็มคีวามเชื่อว่าหากเหลา้สมุนไพร
ดงักล่าวนี้จะสามารถรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบัทางเดนิอาหารได้ 
 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงน ้าแร่ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของแควน้โบฮเีมยี ซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขารมิสองฝัง่แม่น ้าเทบลา เป็น
เมอืงทีม่แีหล่งน ้าแร่รอ้นธรรมชาตแิละมบี่อน ้าพุรอ้นถงึ 12 แห่ง น ้าพุทีร่อ้นทีสุ่ดอยู่ในศูนยน์ิทรรศการซึง่มี
ความรอ้นถงึ 72  ํc ภายในศูนยแ์ห่งนี้มกีารจดัแสดงสายน ้าแร่ และนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่นิยมมาเขา้คอรส์สปา
เพือ่รกัษาสุขภาพ  
 

นอกจากนี้ยงัมสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามทีเ่หมาะแก่การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอย่างยิง่ เช่น โบสถข์องแมรีเ่มดลินี, 
โบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซ์, วหิารของเซนตปี์เตอร์, และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งแบบสถาปัตยกรรม ทู
โอดอร ์เป็นตน้ จากนัน้ใหอ้สิระแก่ท่านเดนิเล่นถ่ายรูปชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 



 

  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อร่อยเมนู ขาหม)ู 

Day 4 : คาโลวี วารี -  กรงุปราก 

บ่าย น าเดนิทางสู ่กรุงปราก หรอืเรยีกกนัในภาษาทอ้งถิน่ว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 205 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชก็ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์อ้นหลงัไปราว 2,000 ปี ทีเ่ตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่สมยั
อาณาจกัรโรมนัและองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวฒันธรรมปีค.ศ. 1992 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รกั 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (เมนู เป็ดโบฮเีมยีน) 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Clarion Congress **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 3) --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 5 : ปราสาทปราก - สะพานชารล์ส - จตรุสัเมืองเก่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชก็สรา้งขึน้ใน ปี 
ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เพือ่เป็นทีพ่กัของเหล่าราชนิกูล ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีพ่กัของประธานาธบิดเีชก็ 
 

น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตสั (Saint Vitus Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบ
โกธคิ มกีารก่อสรา้งเรื่อยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 ประดบัตกแต่งดว้ย
หน้าต่างกระจกสทีีง่ดงามเป็นเรื่องราวของนกับุญและครสิตศ์าสนา อกีทัง้ยงัเป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรทีท่ าขึน้ใน
สมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสุด 
 

น าท่านเดนิสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 และถูกเรยีกว่า “สะพานปราก” บนสะพานประดบั
ดว้ยรปูปัน้ของนกับุญถงึ 28 องค ์และชาวครสิตเ์ชื่อว่าหากเดนิผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนกับุญจอหน์
เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

DAY 5 



 

  

Day 5 : ปราสาทปราก - สะพานชารล์ส - จตรุสัเมืองเก่า 

บ่าย น าท่านชม ย่านจตัุรสัเมอืงเก่า (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมอืงของกรุง
ปราก  ท่านจะไดเ้หน็สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่า, พพิธิภณัฑ,์ หอคอยดนิปืน ทีไ่ดร้บัการ
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดเียีย่ม 
 

น าท่านเดนิทางจตัุรสัเมอืงเก่าสตาเรเมสโต (Staré Mesto) โดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเก่าแก่อายุกว่า 
600-700 ปี มคีวามงดงามโดดเด่นจน ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก บรเิวณจตัุรสัแห่ง
นี้เป็นทีต่ ัง้ของ วหิารตนิส ์และ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีทุ่กๆ ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์(12 Apostles) 
ออกมาเดนิผ่านหน้าต่างเลก็ๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 
 

ใหอ้สิระแก่ท่านไดเ้ดนิชมเมอืงและซือ้ของฝากตามอธัยาศยั ในหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้นคา้แบรนดเ์นม หรอืจะ
เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงน่ารกัสไตลเ์ชก็และโบฮเีมยีนทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย เช่น เครื่องแกว้สตี่างๆ ที่
ประดบัดว้ยเงนิ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผา้ปัก รวมถงึชิ้นงานแกะสลกัรูปแบบต่างๆ 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Clarion Congress Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 4) --- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 6 : เบอรโ์น่ - กรงุเวียนนา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทางประมาณ 137 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศสาธารณรฐัเชก และเป็นเมอืงหลวงของแควน้โมราเวยีใต ้อนัมชีื่อเสยีงดา้นไร่
องุน่และการท าไวน์ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยเสน่หข์องสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ จงึท าใหไ้ดร้บัการยกย่อง
เป็นมรดกโลกจากองคก์รยุเนสโกใ้นปี ค.ศ. 2001 
 

น าท่านถ่ายรปูคู่กบั มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละพอล (Cathedral of St. Peter and Paul) มหาวหิารสไตลโ์กธกิ 
และบารอก ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบอรโ์น่บนเนินเขาเปตรอฟ (Petrov Hill) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 

DAY 6 



 

  

Day 6 : เบอรโ์น่ - กรงุเวียนนา 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 288 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี และนครหลวงแห่งดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิและศลิปอนั
เก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทนัสมยัแต่แฝงเรน้อยู่ภายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสคิอนั
ทรงคุณค่า 
 

น าท่านถ่ายรปูคู่กบัพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดหูนาวของราชวงคฮ์บัสบ์ูรก์ซึง่
ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวยีนนา ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ปัจจุบนัเป็นทีท่ างานของประธานาธบิดปีระเทศ
ออสเตรยี 
 

น าท่านแวะถ่ายรปูคู่กบัมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์รมาเนสกแ์ละ
โกธกิ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1147 เป็นโบสถท์ีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาในงานส าคญัต่างๆ ใหก้บัราชวงค์
และประเทศออสเตรยี 
 

จากนัน้อสิระแก่ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของฝากย่าน ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตรที (Kartner Street) ทีม่ี
นกัท่องเทีย่วนิยมมานัง่จบิกาแฟตน้ต ารบัแท้ๆ  และชมิชดัเกอรเ์คก้อนัเลื่องชื่อ 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร Ribs of Vienna 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Renaissance Vienna Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 5) --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

  

 

 

Day 7 : พระราชวงัเชินบรนุน์ - พานดอรฟ์ เอ้าเลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรนุน์ (Schoenbrunn Palace) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 โดยกษตัรยิแ์ห่ง
ราชวงคฮ์บัสเ์บริก์ ทรงสรา้งพระราชวงัหลงันี้ใหม้คีวามหรหูรา งดงามไม่แพพ้ระราชวงัใดบนโลก และยงัเคย
เป็นทีป่ระทบัของพระนางมาเรยี เทเรซ่า น าท่านชมหอ้งภายในพระราชวงักว่า 20 หอ้ง จาก 1,441 หอ้ง แสดง
ถงึความยิง่ใหญ่ของราชวงศ์ฮบัสบ์ูรก์ 

 

กลางวนั น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 น าท่านเดนิทางสูพ่านดอรฟ์ เอ้าเลท (Pandorf Outlet) ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัสนิคา้ชัน้น า ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้แฟชัน่ และสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าไม่ว่าจะเป็น Gucci, Prada และแบรนดด์งัอื่นๆ อกีมากมาย จากนัน้
ใหอ้สิระแก่ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั 

19.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิวยีนนา เพือ่ท าการเชค็อนิและขอคนืภาษ ี(Tax Refund) 
 

23.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ เทีย่วบนิที ่OS25 (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง) 

Day 8 : กรงุเทพฯ 

DAY 7 -8 



 

  

15.30 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

ตารางการเดินทาง 
8 วนั 5 คืน ออสเตรีย – เชก 

ราคา 89,900 บาท (รวมค่าวซี่า) ราคา 99,000 บาท (รวมค่าวซี่า ) 
16 – 23 ม.ีค. 66  

 
9 - 16 เม.ย. 66 
1 – 8 พ.ค. 66 

18 – 25 ม.ิย. 66 
 

การบริการ 
อตัราค่าบริการ  (บาท) 

มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 99,000 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทวัรท์่านละ 12,000 14,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ธุรกจิ(Business Class) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-VIE//VIE-BKK) 

90,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-VIE//VIE-BKK) 

35,000 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 59,900 69,000 

หากมวีซี่าเชงเก้นแลว้ หกัค่าใชจ่้ายท่านละ  4,000 
 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่18 พ.ย. 2565) 
• ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนั

เท่านัน้ 
• กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อน

การเดนิทาง แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อให้
คณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

 



 

  

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศออสเตรีย – เชก (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) 
อตัรานี้รวมถงึ 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้นักท่องเทีย่ว โดยสายการบนิออสเตรยีนแอร ์(OS) กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไม่เกนิ23 
กโิลกรมั/ท่าน 

✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท กรมธรรมน์ัน้

ครอบคลุมถงึสุขภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 
  หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซื้อประกนัเพื่อเพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความล่าชา้ของ
สมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว

ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ เจา้หน้าที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าวซี่าเชงเกน้ประเทศสาธารณรฐัเชก 

 
อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 ยโูร) 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 น ้าดื่มบนรถ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรฐั (ถา้ม)ี 

 
เงือ่นไขการช าระค่าบรกิารและการจองทวัร ์

1. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ัง่จ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิ
มดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง
ทวัร ์หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถอืว่าการ
จองทีน่ัง่ไดร้บัการยนืยนัแลว้ 

3. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ 
หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

4. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 

  

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกนัทัง้แบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หน้าที ่

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ์ อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00
น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์อเีมล หรือ

เดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิ
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

1. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็
เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ (หากไมไ่ดม้กีารยื่นวซี่าล่วงหน้า) 

(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 60-85% ของค่าทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกการปฏเิสธ

การเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส่้งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดั
จ า หรอืกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายส่งขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษิทัเรา 



 

  

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
บรษิทั เช่นภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

1. ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
3. กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 8 กก. 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีทีท่่านมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 

การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้าก
ทีสุ่ด 

7. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกร้องเงนิคนื ในกรณีทีท่่าน
ปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

10. หากคณะเดนิทางของท่านมบีุคคลดงัต่อไปนี้ร่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและช่วยเหลอืดว้ยตนเอง 
• บุคคลทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
• ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
• เดก็ทีม่อีายุไม่ระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เน่ืองจากหวัหน้าทวัร ์อาจจะดแูลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถงึ) 
 
ตัว๋เครื่องบนิ  



 

  

  การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่
สายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท
ไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 
  หมายเหตุ: หากท่านเดนิทางจากต่างจงัหวดัและมกีารออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าทีฝ่่ายขายก่อนเพื่อไดร้บัเอกสาร
ยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัรน์ัน้ สามารถออกเดนิทางได ้ก่อนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 
 
การสะสมไมล ์
  หากท่านเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิออสเตรยีนแอร์
ได ้อาทเิช่น รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
 
โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที่
ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เท่านัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื
ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เครื่องบนิ  

1. กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

2. วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย
จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

3. หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงึโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  

1. ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy 
Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก 
น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั และ มคีวามกวา้ง (9.75นิ้ว) + ยาว 
(21.5 นิ้ว) + สงู (18 นิ้ว) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 



 

  

 
สถานทีเ่ขา้ชม 
โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า 
ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ หรอืสลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ 
หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้ก่ท่าน
เน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ
รบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 
USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่า
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไมใ่ช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ด้
จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่น โดย
ชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่หมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้
ท่านจงึไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหาย
ตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั
ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 
--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า ทางบริษทัถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ขา้งต้นแล้ว --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศสาธารณรฐัเชก 
 



 

  

 
(ระยะเวลาการพจิารณาวซี่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุใชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถ่ายขนาด 35 มม x 45 มม ความยาวของใบหน้าเลก็สุด 32 มม. และใหญ่ทีสุ่ด 36 มม จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแว่นสายตา และ

ตอ้งมคีวามคมชดั และถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
ตวัอย่างรปูทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่า 

 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาการเปลีย่นชื่อ–นามสกุล (ถา้ม)ี 
4. หลกัฐานการฉีดวคัซนี Covid–19 ***ส าคญัมาก*** 
5. หลกัฐานการท างาน 

1. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชื่อของท่านในคณะกรรมการบรษิทั (หนังสอืตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัไปยืน่วี
ซ่า) 

2. หากท่านเป็นเจ้าของรา้นคา้ – ส าเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อท่านเป็นเจา้ของรา้นคา้ 
3. หากท่านเป็นพนักงานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน 

พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า) 
4. หากท่านเป็นขา้ราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อน

วนัยื่นวซี่า) 
5. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการทีไ่ม่การจดทะเบยีน – จะตอ้งท าหนังสอืรบัรองตวัเอง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิช่น 

ส าเนาการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ (บางกรณีกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่แผนกวซี่า เพื่อขอค าปรกีษาก่อนการยื่นวซี่า) 
6. กรณีเดก็ทีม่อีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

 ส าเนาสตูบิตัร 
 ขอหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาว่าขณะนัน้ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ใด 
 ขอหนังสอืยนิยอมจากเขต (กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางทัง้ครอบครวั) 
 หากเดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่บดิามารดา จะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่าเดนิทางกบัใคร และมี

ความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 



 

  

 หากเดนิทางกบับดิา มารดาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบุว่ามารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา 
(ระบุชือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บดิาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่าบดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา 
(ระบุชือ่มารดา) 

7. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึง่ไม่ระบุสถานทูต)พรอ้มชือ่เจา้ของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและ

ใชฉ้บบัจรงิในการยื่นเท่านัน้ ซึง่ตอ้งท าก่อนการยื่นวซี่า 15 วนั 
 ส าเนาบญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่กีารปรบัสมุดก่อนหน้าวนันัดยืน่วซี่า 15 วนั สมมุตวิ่าท่านมคีวิยืน่วซี่า 7 ธนัวาคม ท่านจะตอ้งมยีอดการ

ปรบัสมุดครัง้ล่าสุด ในวนัที ่23 พฤศจกิายนเป็นครัง้สุดทา้ย 
 
  กรณีบญัชฝีากประจ า 

 ส าเนาบญัชฝีากประจ า จะตอ้งมวีนัครบก าหนดภายหลงัจากวนัเดนิทางกบับรษิทั แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัยม์าดว้ย 
 

การรบัรองการเงนิ จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบุชือ่เจา้เของบญัช ีและตอ้งระบชุื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย  
 หากเป็นครอบครวัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสมัพนัธข์องเจา้ของบญัชแีละตวัท่าน อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีน

สมรส ส าเนาสตูบิตัร เป็นตน้ 
 หากเป็นนายจา้งรบัรองการเงนิใหลู้กจา้ง กรุณาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบุชือ่นายจา้ง และชื่อลูกจา้งทีน่ายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายให้ 
หมายเหตุ: 

 ยอดเงนิจะตอ้งมไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวซี่า 1 ท่าน ส าหรบับญัชอีอมทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอีย่างสม ่าเสมอ 
 หากบญัชขีองท่านมกีารเดนิบญัชไีม่ตอ่เนื่องจะตอ้งใช ้ส าเนาการเดนิบญัช ีหรอื Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี

 
ทางบรษิทัขอความร่วมมอืทุกทา่นไปสมัภาษณ์และสแกนน้ิวตามวนัและเวลานัดหมาย ซึง่ทางบรษิทัจะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตามขัน้ตอนของการยื่นวซี่า 
กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอ

วซี่าในแต่ละประเทศจะมกีารบนัทกึในนามบรษิทัเพื่อเป็นการเกบ็สถติ ิ
ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าใหก้บัผูส้มคัรทุกกรณี 


