
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 

22.30น.  คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ระหวา่ง   

  หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D 

 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศ  

  เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสอง เวียนนา – ฮอลสตทั – ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 

01.30 น. น าทา่นออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-936 

07.00 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย   

  จากนั้นน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นน าทา่นโดยสารรถโคช้เดินทางสู่เมือง  

  ฮอลสตทั Hallstatt เมืองมรดกโลกท่ีเกา่แกย่อ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ชว่งท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีต 

  ประมาณปี 800-400 กอ่นคริสตกาล และยงัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใชเ้วลา  

  เดินทางประมาณ 4 ช ั่วโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บา่ย น าทา่นเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อีกดา้นมีรา้นขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพ้ืนบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือน  

สไตลอ์ลัไพน์ท่ีเกา่แกไ่มข่าดสาย บา้งอยูร่ะดบัพ้ืนดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลั่นกนัเป็นชั้นๆ และบา้นแตล่ะหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเกา่ ดอกไมห้ลากสีสนัสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ทา่นจะไดช้มจตุัรัสประจ า

เมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหท้า่นไดพ้กัผอ่น

นั่งจิบกาแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมืองแห่งศิลปินเพลง 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีของเด็กอจัฉริยะโมสาร์ตท่ีเพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ท่ีผา่นมาและยงัเป็นสถานท่ี

ถา่ยท าภาพยนตร์ระดบัโลกอยา่ง The Sound of Music ท่ีโดง่ดงั รวมถึงยงัเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบบาร็อค และไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ั่วโมง)  

  น าทา่นเดินขา้มแม่น ้าซาลสอคัชเ์พ่ือเดินเลน่ชมเมืองเกา่ของ ซาลสเบิร์ก สูจ่ตุัรัสกลางเมืองเพ่ือถา่ยรูปคูก่บั  

  อนุเสาวรียโ์มสาร์ต  ชม มหาวิหารใหญ่กลางเมือง หรือมหาวิหารแหง่เมืองซาลสเบิร์ก สรา้งข้ึนตัง้แตส่มยัเรอ 

  เนอซองสต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถือเป็นโบสถบ์าร็อคยุคแรก โดยสรา้งข้ึนใหมเ่พ่ือแทนโบสถห์ลงัเดิมท่ีถูก  

  ไฟไหมใหญจ่นเกินซอ่มแซมและถูกระเบิดสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถลม่เสียหาย แตต่อ่มาไดรั้บการบูรณะให  ้

  งดงามดงัเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด ้ท่ีมีบา้นเรือนเรียงราย ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนชว่งในศตวรรษท่ี 15-18 ลกัษณะ 

  เดน่คือมีลานบา้นท่ีมีหลงัคาสวยงาม ป้ายเหล็กท่ีบง่บอกช่ือรา้นคา้หรือบา้นเรือนท่ีท าดว้ยมือและกรอบหนา้ตา่งท่ี  

  เป็นภาพปูนแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นคแ้บรนด์เนมมากมายและเป็นท่ีตัง้ของบา้นเกิดของโมสาร์ต  

  ท่ีเพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปีเม่ือปี 2006 ตัง้อยูบ่นถนนเสน้น้ีดว้ย โมสาร์ทเกิดท่ีน่ีและอยูใ่นบา้นเกิดแหง่น้ีมากกวา่ 

  20 ปี ตอ่มายา้ยไปอยูอี่กหลงัหน่ึง บา้นหลงัน้ีจึงถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นเวลาตอ่มา ซ่ึงบ ้านหลงัน้ีไดร้ับการ 



 

 

 

 

 

  ออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบใหเ้หมือนกบัตอนท่ีโมสาร์ทยงัมีชีวิตอยู ่  

  ใหท้า่นถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก (เทศบาลเมืองไมอ่นุญาตใหน้ ารถบสัน านักทอ่งเท่ียวเขา้ในเขตบริเวณเมืองเกา่)   

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Austria Trend Hotel Salzburg หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) – เชสก้ีครุมลอฟ – ปราค (สาธารณรฐัเช็ค) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

  น าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ Cesky Krumlov (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บา่ย น าทา่นชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 11  จากการกอ่ตัง้เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมา  

 เป็นของอาณาจกัรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg

และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดีตและยงัไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมือง

มรดกโลกท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ.1992 ใหท้า่นถา่ยภาพภายนอกปราสาทครุมลอฟท่ี

ไดร้ับการเปล่ียนแปลงและตอ่เติมในหลายยุคสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลายครั้งหลาย คราแตก็่ยงัคงความงดงาม

ของปราสาทท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

เช็ค นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮีเมียท่ีโดง่ดงัในอดีต ตัง้แตยุ่คสมยัของ กษัตริยช์าร์ลสท่ี 4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลาย

เป็นหน่ึงในนครท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของยุโรป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช ั่วโมง) ผา่นชมท ศันียภาพสอง

ขา้งทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปัจจุบนัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวช่ือดงัท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงในกลุม่ยุโรปตะวนัออกเป็นเมืองท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พรั่งพรอ้มไปดว้ยศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า ภาพยนตร์

และละครเวที ท ัง้ยงัเป็นอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท ้เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและโรแมนติก เป็น

เมืองท่ีรอดพน้จากภยัสงครามในอดีตและไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี  และไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกจากองคก์ายูเนสโกใ้นปี 1992    

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Duo Prague หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   ปราก (สาธารณรฐัเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   



 

 

 

 

 

น าทา่น ชมความสวยงามของกลุม่ปราสาทแห่งกรุงปราก ท่ีต ัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้าวลัตาวาอดีตท่ีประทบั

ของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล  น าทา่นชมวิวสวยบนเนินเขาท่ี  สามารถมองเห็น

ตวัเมืองปรากท่ีอยูค่นละฝั่งแมน่ ้า ท่ีทา่นจะเห็นถึงช่ือท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทา่นจะเห็นยอดแหลม

ของอาคารตา่งๆ อีกดว้ย น าทา่นเขา้ชมเขตของตวัปราสาท ซ่ึงบริเวณเดียวกนัมี มหาวิหารเซนตวิ์ตสั ตัง้อยูใ่น

ยา่นปราสาทปราก สรา้งในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras เป็นท่ี

เก็บมงกุฎเพชรซ่ึงท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 4 กษัตริยผู์ส้รา้งความเจริญ สูงสุดจนท าใหเ้มืองปราค เป็นการ

สรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีไดต้กแตง่ประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายท่ีท าดว้ยหินตัง้อยูบ่น

หลงัคาและปากทอ่รางน ้าฝน นอกจากนั้นมหาวิหารแห่งน้ียงัมีหอ้งส าหรับสวดมนตเ์ล็กท่ีอยูด่า้นขา้งรอบๆ และส่ิง

หน่ึงท่ีน่าท่ึงของหอ้งสวดมนตเ์ล็กของเซนต ์เวนเซสลาส คือ ก าแพงฝาผนังท่ีประดบัดว้ยพลอยและหินท่ีมีสีสนั

สดใสระรานตา  นอกจากน้ีรอบๆ ตวัปราสาทมีจุดท่ีน่าสนใจอยูห่ลายแห่งอยา่งเชน่โบสถเ์ซนตจ์อร์จ และถนน

โกลเดน้เลนซ่ึงเป็นหอ้งแถวรา้นคา้เล็กๆ ตัง้อยูเ่รียงราย ซ่ึง  ครั้งหน่ึงในอดีตหอ้งแถวเหลา่น้ีเคยใชเ้ป็นบา้นพกั

ของทหารยามเฝ้าพระราชวงั ใหท้า่นถา่ยภาพของปราสาทอนัสวยงาม  พรอ้มสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ 

สะพานชารล์ส ท่ีทอดขา้มแมน่ ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของปรากท่ีสรา้งข้ึนในยุคของกษัตริยช์าร์ลสท่ี 4 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหลา่ศิลปินตา่งๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันักทอ่งเท่ียวและผูท่ี้สนใจ ใหเ้วลาทา่นเดิน

เลน่ถา่ยภาพทศันียภาพอนัสวยงามของเมือง พรอ้มเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก (อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนกลบัสู ่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมืองท่ีมี 

ความโรแมนติกมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศิลปะตา่งๆ ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและ

ประวติัศาสตร์อนัรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยูท่ ั่วเมือง เวียนนา ยงัเป็นเมืองใหญท่ี่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมน่ ้า

สายส าคญัของยุโรปคือแมน่ ้าดานูบไหลผา่น เวียนนาจึงเป็นทัง้ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของ

ประเทศ และมีความส าคญัในระดบันานาชาติ โดยเป็นสถานท่ีตัง้ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติหลาย

แห่ง อาทิเชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นท่ีตัง้ของส านักงานสหประชาชาติท่ีสามของโลกอีกดว้ย 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ช ั่วโมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Austria Trend Hotel Bosei Wien หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  เวียนนา - ชมเมือง - สนามบิน (ออสเตรีย)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   



 

 

 

 

 

  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเช็คเอ๊าทจ์ากท่ีพกั และกอ่นน าทา่นเดินทางสู่สนามบินพรอ้มท าคืนภาษี น าทา่นชมเมือง 

  เวียนนา และมีเวลาใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่นังดงาม อาทิ   

  โรงละครโอเปร่าท่ีสรา้งข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิร์ก กลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ 

  ราชส านักฮปัสบูร์กมาตัง้แตค่ริสตศตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสรา้งข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1873-1883,  

  พระราชวงัเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตีเฟ่น เป็นตน้ อาทิ พระราชวงัฮบัสเบิร์ก ,  

พระราชวงัเบลวาแดร์ หรือศาลาวา่การเมืองของกรุงเวียนนา เป็นตน้  

13.30 น. น าทา่นออกเดินทางจาก กรุงเวียนนา โดยสาย การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937 

  

วนัท่ีหกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************* 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ (2 ท่าน/

หอ้ง) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

22-27 พ.ย.60 35,900 35,900 35,900 7,900 

26 พ.ย.-1 ธ.ค.60 35,900 35,900 35,900 7,900 

28 ธ.ค-2 ม.ค.60 54,900 54,900 54,900 7,900 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไมส่ามารถ

ควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ ไทย

ร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

อตัราน้ีรวม 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั(30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ,  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม, คา่รถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ซ่ึงเด็กอายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ)  

 คา่ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 16 

ส.ค.2560 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเง่ือนไข



 

 

 

 

 

ของสายการบิน  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นตน้ไป คา่น ้ามนัปรับข้ึนทา่นละ 1,600 บาท ตามคา่ปรับเรียกเก็บเพ่ิม

จากบริษัทการบินไทย การแจง้ปรับข้ึน ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรือหากตอ้งการการ

บริการยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ ทา่นละ 3,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือกอ่นออกเดินทาง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงการจดัเก็บคา่วีซา่กรณีท่ีสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมในภายหลงั ** 

 คา่ทิปพนักงานขบัรถ, คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินตามเขตเมืองเกา่และพระราชวงัและหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไป -กลบัพรอ้มคณะ 

ช าระเพ่ิมทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือกอ่นออกเดินทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ  

 คา่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เชน่ การปรับคา่น ้ามนั , คา่บริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัวีซา่ หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประกนัวาตภยัหรือเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากประกนั

อุบติัเหตุท่ีทางบริษัทฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได  ้

 

หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น และ/หรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด (ยกเวน้ค่า ธรรม

เนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทัวร์ และอุบติัเหตุ สุดวิสยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 20,000 บาท พรอ้มกบัเตรียม

เอกสาร ย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  

 เน่ืองจากการย่ืนวีซา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและควรเตรียมเอกสาร 

ใหท้นัทีในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบ เพ่ือประโยชน์ในการขออนุมติัวีซา่จากทางสถานทูตฯ  

 หากทา่นติดธุระหรือไมส่ามารถย่ืนเอกสารพรอ้มคณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่กรุ๊ปและทา่นจะ 

ตอ้งไป ด าเนินการย่ืนวีซา่ดว้ยตวัทา่นเองท่ีสถานทูตนั้นๆ   

 การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ ใหเ้รียบรอ้ย 

กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิก การ

เดินทาง โดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน คณะ

เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน การ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ และ

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้



 

 

 

 

 

 กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก  เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 


