
#14695 ทัวรยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย 7 วัน
4 คืน ปราสาทแหงปราก พระราชวังเชินบรุนน บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮัลลสตัทท สวนมิราเบล เซ็น
ทรัลสแควร ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ สะพานชารสล นาฬิกา
ดาราศาสตร มหาวิหารเซนตวิตัส ปราสาทบราติสลาวา พระราชวังฮอฟบวรก
ถนนคารทเนอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - ฮัลสตัทท - จัตุรัสประจําเมืองฮัลสตัท
- รูปป้ันโฮลี่ทรินิต้ีฮัลสตัท - ชาลสบวรก - สวนมิราเบล   

Best Western plus
Amedia Art Salzburg
หรือเทียบเทา

3 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - สะพานชารล - โบสถทีน - หอ
นาฬิกาดาราศาสตร   

Iris Hotel Eden Prague
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - พระราชวังหลวงกรุงปราก - ยาน
ชางทอง - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา   

Holiday Bratislava หรือ
เทียบเทา

5 เวียนนา - พารนดอรฟเอาทเลต - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังฮอฟเบิรก
- มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ถนนคารทเนอร   

Novum Hotel Kavalier
Wien หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 ฿35,888 ฿37,888 ฿37,888 ฿12,500

13 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿12,500

10 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿12,500

17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿12,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - ฮัลชตัทท - จัตุรัสประจํา
เมืองฮัลสตัท - รูปปนโฮล่ีทรินิตี้ฮัลสตัท - ชาลสบวรก - สวนมิ
ราเบล

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร D สาย
การบินไทย (Thai airways) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและ
โหลดกระเปาสัมภาระ

01.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เท่ียวบินท่ี TG936 (บินตรง ใชเวลาในการเดินทาง 11 ช.ม 30
นาที)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตยาง

ใหทานไดเพลิดเพลิน ถายรูปท่ี ฮัลลสตัทท สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ ์เงียบสงบ ฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันโอบลอมเมือง
ทะเลสาบสีฟา บานเรือนนารักๆ ลดหล่ันเป็นชั้นๆ ลงมาตามแนวเขาและยังเป็น หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี
สวย งามราวกับภาพวาด ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural
Historical Heritage

้ ่ ่ ้ ่ ้



จากนั้นถายรูปสวยๆท่ี เซ็นทรัลสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองท่ีโดดเดนดวยรูปป้ันโฮล่ีทรินิตี้
เป็นเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลตางๆดวย

นําทานเดินทางสูเมือง ซาลซบูรก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) ซ่ึงตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิ
วนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณของออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง

นําทานชมเมืองซาลบูรกท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมือง
เกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซรกตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค (Salzach)
และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โม
สารท(Wolfgang Amadeus Mozart)

นําทานชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ท่ีมีการจัดสวนในสไตลบาร็อกท่ีโดงดัง ใหทานเก็บ
บันทึกภาพประทับใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน Salzburg ติดงานแฟร หรือมี
เทศกาลสําคัญตางๆ*

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) เชา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกนั้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็นฐานทัพอากาศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตยาง

ฮัลสตัทท

จัตุรัสประจําเมืองฮัลสตัท

รูปปนโฮลี่ทรินิต้ีฮัลสตัท

 บาย

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นจัตุรัสเล็กๆ ประจําเมืองฮัลสตัทท่ีมีลานหินขนาดยอม และมีน้ําพุอยูกลางลาน เป็นจุด
ถายรูปของนักทองเท่ียว

เป็นรูปป้ันน้ําพุท่ีตั้งเดนอยูใจกลางจัตุรัสประจําเมืองมรดกโลกฮัลสตัทมาตั้งแตปี 1744



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - สะพานชารล -
โบสถทีน - หอนาฬิกาดาราศาสตร

เวลาทองถิ่นประเทศออสเตรีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน Salzburg ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญ
ตางๆ

ชาลสบวรก

สวนมิราเบล

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบารอค เป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป เป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรีย ของเยอ
รมณี เรียกวา ระยะทางแคปาหินถึง ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก เปิดใหเขาชมฟรี ภายในเป็นพระราชวังเดิม ตกแตงดวยดอกไม
หลากสีสัน ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ เป็นสวนแบบบารอค เป็นหน่ึงในฉาก
คลาสสิค หนังเรื่อง The sound of music ภายในมีวังมิราเบลอยูดวย หลังจากโดนไฟ
ไหม ปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีราชการ และนิยมใชในการจัดงานแตง และ จัดคอนเสิรต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Best Western plus Amedia Art Salzburg หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 216 กม.3.30 ช.ม.) นําทานชมเมืองท่ีได
ชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียเมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World
Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ปี

นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา (Vltava River)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน

นําทานเดินทางสู กรุงปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝ่ัง
แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณ
รัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองให
เป็นมรดกโลก

นําทานถายรูปคู สะพานชารสล (Charles Bridge) เป็นสะพานคนเดินทําจากหิน สะพานสีคล้ําทะมึน อายุกวา 600 ปี มี
รูปป้ันตางๆ ตลอดสองขางของสะพานตางสีตางสมัยกัน โดยท่ีวิวทิวทัศนขามแมน้ํา Vlatava ก็ดี รูปป้ันก็ดี ตัวบานเรือนสองฝ่ัง
แมน้ําก็ดี

จากนั้นชม โบสถพระแม (Church of Our Lady Before Týn) เป็นสถานท่ีสําคัญในเขตเมืองเกาของเมือง และเป็น
โบสถหลักของเขตเมืองเกามาตั้งแตศตวรรษท่ี 14

่ ้



นําทานชม นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) เป็นอีกจุดไฮไลทหน่ึงในยานเมืองเกาของกรุงปราก นาฬิกาน้ีถูก
ติดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนั้นไดทําการปรับปรุงซอมแซมนาฬิกาน้ีโดยเดอะมาสเตอร ฮานาส (The Master Hanus)
ปัจจุบันนาฬิกาเรือนน้ีนอกจากจะดูสวยงามแลว ก็ยังใชงานไดดี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อาหารทองถิ่น เมนู เป็ดสไตลโบฮีเมียน

พักท่ี Iris Hotel Eden Prague 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัด
หมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในกรุงปราก ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ

เชสกี้ ครุมลอฟ

ปราสาทครุมลอฟ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก ใกล
ชายแดนออสเตรีย เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ คดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัวเมือง
ดูเหมือนหยดน้ํา ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700 ปี เป็นคฤหาสนสวนตัว จนปัจจุบัน
เป็นสมบัติของรัฐ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของเช็ก รองจากปราสาทปราก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ปราก

สะพานชารล

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ีเชื่อม
ระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีตอมอค้ํา
ยัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ีตั้งอยูสอง
ขางสะพานราว 30 องค



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - พระราชวังหลวง
(กรุงปราก) - ยานชางทอง - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลา
วา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในกรุงปราก ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ

โบสถทีน

หอนาฬิกาดาราศาสตร

โบสถประจํานิกายคาทอลิก สไตลโกธิคดวยยอดแหลมคู เป็นอีกสัญลักษณหน่ึงแหงปราก
เป็นโบสถแบบกอธิค ซ่ึงมีหอคอยคูของโบสถสูง 80 เมตร ตั้งเดนเป็นสงาท่ีสามารถมอง
เห็นไดจากระยะไกล

หอนาฬิกาดาราศาสตรน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็นนาฬิกาท่ีสามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรตาง ๆ เชน
ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป็ดสไตลโบฮีเมียน

 Iris Hotel Eden Prague หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย
Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซ่ึงปัจจุบันเป็นทําเนียบ ประธานาธิบดีมาตั้งแตปี ค.ศ.1918

นําทานชม มหาวิหาร เซนต วิตัส (St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) อัน
งามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา
ชารลท่ี 4 โปรดใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจา
เฟอรดินานดท่ี 1 และพระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน

จากนั้นชม พระราชวังหลวง(Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเป็นท่ีประทับของเจาชายโบฮี
เมียนท้ังหลาย

นําทานเดินชม ยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีรานขายของท่ีระลึกวางจําหนายอยูมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน

นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
สโลวาเกีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

นําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) (ถายรูปดานนอก) ซ่ึงเป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผาตั้งอยูบน
เนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 9 – 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากนั้นมีการกอสราง
เรื่อยมา และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี 1956-1964 ซ่ึงทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาท
แหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน

พักท่ี Holiday Bratislava 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย
5-7 วันกอนวันเดินทาง)

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

ปราสาทแหงปราก

มหาวิหารเซนตวิตุส

พระราชวังหลวงกรุงปราก

ยานชางทอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการ
บูรณะเป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด
ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงา
ยืนเฝาอยู ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ
ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
ท่ีนาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรส
โกและอัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

เป็นพระราชวังหลวงท่ีอยูในพ้ืนท่ีปราสาทปราก มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 12 ท่ีน่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนท่ีตั้งอยูท่ี ปราสาทปราก โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อศตวรรษท่ี 16
ปัจจุบันมีรานคาของท่ีระลึกจํานวนมาก และมีพิพิธภัณฑของอาวุธในอดีตอีกดวย ภายใน
หมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณตางๆแทนเลขท่ีบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บราติสลาวา บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน หรืออยู ณ สามเหล่ี
ยนชายแดน ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เวียนนา - พารนดอรฟเอาทเลต - พระราชวังเชินบรุนน - พระ
ราชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ถนนคารทเนอร

มหาวิหาร เซนต วิตัส (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม)

ปราสาทบราติสลาวา (ถายรูปดานนอก)

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

ปราสาทบราติสลาวา
ปราสาทเกาแกท่ีตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเมือง
บราติสลาวา เป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูท้ัง 4 ดาน เคยถูก
เพลิงไหมเสียหาย เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Bratislava หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยศิลปะ การดนตรี
สถาปัตยกรรมอันเกาแก แหลงชอปป้ิงสุดหรู และสวนสาธารณะท่ีสวยงามมากมาย

ระหวางทางแวะใหทานไดชอปป้ิง Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 43 กม. 1 ช.ม.) ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตลโรโคโคท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ
ออสเตรีย โดยในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวหล่ังไหลมาชมมรดกโลกท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศแหงน้ีหลายลานคน
ชื่นชมการตกแตงอันหรูหราในแตละหอง ซ่ึงเคยเป็นท่ีพํานักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดินีมา
เรีย เทเรซาและบรรดาผูปกครองแหงประเทศออสเตรียพระองคอ่ืนๆ

นําทานถายภาพดานนอก พระราชวังฮอฟบวรก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย สวนหน่ึงของพระราชวังในปัจจุบันเป็นท่ีพํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย และยังเป็นพระราชวังท่ีเกา
แกและใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอายุกวา 600 ปี พระราชวังแหงน้ี เคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิในราชวงศฮอฟบวรก
ตั้งแตพระองคแรกจนถึงพระองคสุดทาย กอนท่ีจะเขาสูยุคของสาธารณรัฐออสเตรียในเวลาตอมา

นําทานถายภาพดานนอก มหาวิหารเซนตสตีเฟน (St.Stephens Cathedral) เป็นสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเมือง
เวียนนา โบสถแหงน้ีเรียกไดวาเป็นท้ังผลงานศิลปะเชิงศาสนา และเป็นโบสถท่ีสําคัญท่ีสุดของออสเตรีย โดยสถานท่ีแหงน้ีถูก
ใชจัดงานของรัฐและพิธีทางศาสนาอ่ืนๆ ในหลายๆ วาระ มหาวิหารเซนตสตีเฟนสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ. 1147 เพ่ืออุทิศแดนักบุญ
สตีเฟน

อิสระใหทานไดชอปป้ิงท่ี ถนนคารทเนอรสตรีท (Karntner Strasse) ป็นถนนคนเดินและชอปป้ิงสายสําคัญแหงกรุง
เวียนนา มีหางสรรพสินคา รานคาตางๆ เรียงรายตลอดสองขางถนน ท่ีจะตองถูกใจขาชอปเพราะมีสินคาใหเลือกมากมาย อาทิ
เสื้อผาแบรนดเนมยอดนิยม สินคาแบรนดเนมแบบนาฬิกา,รานขนมเวเฟอร จาก Manner Schnitten, และอีกมากมาย อีกท้ัง
เครื่องแกวคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลึกตางๆ

ค่ํา

่ ่



รับประทานอาหารค่ํา อาหารทองถิ่น

พักท่ี Novum Hotel Kavalier Wien 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบ
นัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในเวียนนาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

เวียนนา

พารนดอรฟเอาทเลต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

พระราชวังเชินบรุนน

พระราชวังฮอฟเบิรก

มหาวิหารเซนตสตีเฟน

 บาย

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

พระราชวังอันย่ิงใหญ ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีพักของ
ราชวงศตางๆมากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็นท่ีพักของผูมีอิทธิพล
ตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในเวียนนาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

ถนนคารทเนอร
เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แต
ตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และเปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอป
ป้ิง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Novum Hotel Kavalier Wien หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ใหทานทําคืนภาษี (Tax Refund )
และมีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG937

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกนั้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็นฐานทัพอากาศ

 กิจกรรม เชา

05.30+1 น. คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย
แบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครอง ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทํา
ประกันน้ีจากบริษัทมากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียวท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +4,500บาท = 29,500 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซา

พรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเป็นตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทานั้น



**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพัก
เมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ
สะสมไมลได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80
ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80
ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

5. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน 

7. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  4,500 บาท

วีซา
การย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Czech Republic)

- ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย **

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับ
ย่ืนคํารองขอวีซาอยูเป็นประจํา

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Czech Republic)

่ ่



1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหนา
เหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงให
กับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หาม
ตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น ** หามขีดเขียน
แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได **

3. เอกสารสวนตัว (ถามี)
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเป็นตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดิน
ทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตอง
มีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตร
เดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอ
ตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอ
วีซา บิดา-มารดา จําเป็นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะ
ตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหนง

งาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน
(เอกสารออกจากหนวยงานเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.2 กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน,
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีท่ี
ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเป็นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของ
สามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็นตอง
เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถาย
ราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดิน

บัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู
ในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดิน
ทางกลับสูภูมิลําเนา

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีมีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดิน
บัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ)

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!!
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทาง

หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ทาน
จําเป็นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็นยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา



** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน
เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริ

ษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวน
ตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเป็นเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเป็นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น

หมายเหตุ

- เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี

- หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

- บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น !! พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม
จําเป็นตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หมายเหตุ
- ราคาเด็ก 0-2 ปี / Infant 50 % ของราคาทัวร

- ราคาไมทัวรรวมคาวีซา 4,500 บาท 

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

- กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 


