
 

 

รหัสทัวร SRT1901692 
ทัวรยุโรป Eastern Europe 8 วัน 5 คืน (TG) 
ปราสาทปราก – ชอปปم�งถนนเกไทรเดร - พระราชวังเชินบรุนน –  ชอปปم�งถนนคารเนอร   

ปราก – สะพานชาลล – เมืองเกาปราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยนิดีต้อนรับสู่การเดนิทางครั�งใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“East Europe 8 Days” 

 

  

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การลา่ช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื�น  ๆเกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 



 

 

วันที� 1 | นัดพบเพื�อทาํการเช็คอินที�สนามบนิสุวรรณภมูิ 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 น. 
 
นัดหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 
(ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอํานวย
ความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที� 2 | กรุงเทพฯ – เวยีนนา – บดูาเปสต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหินฟา้จากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย TG936 เวลา 
01.20 – 07.15 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศออสเตรีย)สู่
สนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื�อผ่านพิธี
การตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว เดนิทางไปยงั เมืองบูดาเปสต์
(Budapest) ประเทศฮังการี (245 กม./ 2.45 ชม.)  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถึงบูดาเปสต์ เริ�มต้นดื�มดํ�ากับความงามและวิวโค้งนํ �า
ของแม่นํ �าดานูบ เที�ยวชมเมืองฝั�ง “บดูา” เข้าชม “ป้อม
ชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยจากจุด นี �
สามารถมองเห็นวิวเมืองบูดาเปสต์ได้อย่างงดงามและ
ชัดเจน พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ของวิวที�ไ ร้
ขีดจํากัด ใกล้กันมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์
แมธเธียส ซึ�งเป็นโบสถ์เก่าแก่ ที�มีอายุกว่า 700 ปี  
นําท่านกลับไปยังฝั�ง “เปสต์” เพื�อถ่ายรูปบริเวณลาน 
“จัตุรัสวีรบุรุษ” สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของชน
ชาติชาวฮงักาเรียนมีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาว
แมกยาร์ทั �ง 7 เผ่า ที�รวมตวักนัสร้างประเทศส่งตอ่มายัง
รุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน จากนั �นท่านจะได้เปลี�ยน
อิริยาบถมาชิลล์กับการ ล่องเรือชมความงดงามริม
สองฝากฝั�งแม่นํ �าดานูบ ของตวัเมืองฝั�งบดูาและเปสต์ 
(Budapest Legenda Cruise) พร้อมกบัฟังเพลงคลอๆ 
บวกบรรยากาศพื �นเมือง ยามเย็นเป็นการพกัผ่อนที�สุด
แสนจะพิเศษ โดยจะผ่านจุดที�น่าสนใจของตัวเมือง 
อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์
กาเร็ต เป็นต้น เก็บภาพความประทบัใจในมมุที�เป็นของ
ท่านเอง 

รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Courtyard by Marriott Budapest City Center หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

 

วนัที� 3 | บดูาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก – สะพานชาลล์ – เมอืงเก่าปราก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
มุ่งหน้าสู่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวง
ของประเทศสโลวาเกีย (210 ก.ม./ 2 ชม.15 นาที) 
เมืองที�มกัจะถกูมองข้ามหรือเป็นเพียงแคท่างผ่าน..บรา
ติสลาวา มีดีมากกว่าที�จะผ่านเลย มีปราสาทแห่งกรุง 
บราติสลาวาที�สวยงาม ตั �งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา
เหนือลุม่แมนํ่ �าดานบู โดยรอบจะม ีศาลาวา่การเมือง ที�
ถูกสร้างขึ �นตั �งแตศ่ตวรรษที� 17 สิ�งก่อสร้างที�มีอายุมาก
ที�สุด คือ ประตูเมือง ที�เป็นส่วนหนึ�งของกําแพงเมือง
เก่าในยุคกลาง เป็นเมืองที�มีความสวยที�ยังคงความ
คลาสสิกไว้ไม่เสื�อมคลายและเป็นเอกลกัษณ์ซึ�งแม้แต่ 
จิอาโคโม่ จิโลแลร์โม ่คาสโนวา นกัเขียน นกัผจญภัยที�
เดินทางไปทั�วยุโรป ยังชื�นชอบ ถึงกับกล่าวไว้ว่ า  
“บราติสลาวา” เป็นเมืองหนึ�งที�สวยที�สุดในยุโรปเลย
ทีเดียว 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไปต่อกันที�เมืองที�น่าหลงใหลยัง กรุงปราก (Prague) 
(325 ก.ม./3.20 ชม.) เมืองหลวงแห่งสาธารณะรัฐเช็ก 
เป็นเมืองที�เงียบสงบอยู่ท่ามกลางขุนเขาแต่เปี�ยมล้นไป
ด้วยเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที�งดงาม 
สิ�งก่อสร้างเก่าแก่ที�บ่งบอกเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมไป
ถึงประวตัิศาสตร์ที�น่าค้นหา ให้ท่านได้เดินสมัผสัความ
เป็นโบฮีเมียอย่างใกล้ชิด ในเมืองมรดกโลกย่านเมือง
เก่ ากรุงปราก ซึ�งประกอบไปด้วย สะพานชาร์ล  
แลนด์มาร์กที�สําคัญของเมือง เป็นสะพานหินเก่าแก่ที�  
มีรูปหล่อบรอนซ์ที�ใครๆต้องไปชมและที�พลาดไมไ่ด้ คือ
ตํานานของการลูบแผ่นจารึกทองแดงตรงฐานของรูป
ปั �น “จอหน์ เนปโปมุค” ที�เชื�อกันว่าใครที�ได้ลูบต้องได้
กลบัมาที�นี�อีกครั �ง จนจดุนั �นถกูลบูจนเป็นสีทองแวววาว
จากมือของนกัท่องเที�ยวนบัล้าน จากนั �นไปต่อยงัจตัรัุส
เมืองเก่าเพื�อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื�อก้องโลก โดย
เมื�อเวลาครบทุกชั�วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊ กตา
ออกมาเริงระบําสวยงาม จากนั �นอิสระช้อปปิ �งย่าน
เมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี � อัญมณี เครื�องพอร์ซเลน 
เป็นต้น 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Hotel NH Prague City หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินชมเมืองมรดกโลกด้วยความเพลิดเพลินและได้
ความรู้จากมัคคุเทศก์ท้องถิ�น เริ� มต้นที�การเข้าชม 
“ปราสาทปราก” (Prague castle) ที�ถ้าไมม่าก็ถือว่ามา
ไมถ่งึปราก เป็นพระราชวงัหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย 
และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก นอกจากนี �
ภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus 
cathedral) ซึ�งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ สร้างในรูปแบบ
แบบโกธิกสุดอลังการแม้จะแค่ชื�นชมจากภายนอก ณ 
สถานที�แห่งนี � เหมาะมากๆที�ท่านจะได้มุมสวยๆ ไว้
ถ่ายรูปพร้อมกับแคปชั�นเก๋ๆในการลงโซเชียล จากนั �น
เดินเยี�ยมชมโดยรอบ อาทิ ที�ทําการรัฐบาล ชมุชนเล่นแร่
แปรธาต ุเป็นต้น  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากที�ท่านได้สมัผัสกับเมืองปราสาทร้อยยอดแล้ว 
ใ ห้ท่ านไ ด้พบกับ ที� สุดของความโรแมนติคอย่ า ง  
“เชสกี �ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov)(176 ก.ม./ 2 ชม.
25 นาท)ี  ด้วยเสน่ห์ที�ยงัคงรักษาบ้านเรือนให้เหมือนใน
อดีตและคงไว้ซึ�งความเป็นเอกลกัษณ์ที�ไม่เหมือนใคร 
ทําให้เมืองนี �ได้รับการขึ �นทะเบียนเป็นมรดกโลก และ
ได้รับฉายาว่าเป็นดั�ง “ไข่มกุ” แห่งแคว้นโบฮีเมยี 
ปัจจบุนัเมอืงนี �เป็นเเหล่งทอ่งเที�ยวที�ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก โครงสร้างของเมืองส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ
โกธิก, เรเนซองค์ และบาโรก ปราสาทเชสกี �คลุมลอฟ
ถือเป็นปราสาทที�มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ 
สาธารณรัฐเช็ก ภายในมีสวนโรโคโคที�มีขนาดใหญ่
กว้างขวาง เหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆจะเซลฟี�  ถ่ายหมู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือจะเน้นวิว เน้นคน สวยทุกรูป 
สวยทกุมมุแน่นอน 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Hotel Mlýn หรือเทียบเท่า 

วนัที� 4 | ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี �ครุมลอฟ 
 

 

 



 

 

วันที� 5 | เชสกี �ครุมลอฟ – ฮัลล์สตทัท์ – ซลับวร์ก – ช้อปปิ�งถนนเกไทรเดร้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เตรียมปอดของท่านให้พร้อมกบัการรับอากาศที�บริสทุธิ� 
และวิวที� ไม่สามารถประเมินค่าได้ กับมรดกโลก  
เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ “ฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) 
(210 ก.ม./ 2 ชม. 45 นาที) หมูบ้่านชนบทที�สวยงาม
และได้รับความนิยมสงูสดุแห่งหนึ�งของโลก มอีายเุก่าก่
กว่า 4,500 ปี เดินเที�ยวชมเมืองที�ตั �งอยู่ริมทะเลสาบ 
โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที� โรแมนติกที�สุดใน
ภูมิภาค Salzkammergut ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี �ว่า
เป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื �นที� มรดกโล ก 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที�ยวชม
เมืองเสมือนหนึ�งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน อิสระให้
ท่านได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ถ่ายภาพความประทับใจ
กบัแหลง่ท่องเที�ยวสดุฮิตนี �  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เ ดิ น ท า ง กั น ต่ อ ไ ป ยั ง เ มื อ ง แ ห่ ง เ สี ย ง ด น ต รี   
ซัลบวร์ก (Salzburg) (85 ก.ม. / 1 ชม. 20 นาที )  
เมืองที�มีชื�อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์เพลงเรื� อง  
The Sound of Music (ค.ศ.1965) เพราะใช้เมืองนี �เป็น
สถานที�ถ่ายทํา และถ่ายภาพกับปราสาทมิราเบลและ
สวนมิราเบล จากนั �นเยี�ยมชมมรดกโลกเมืองเก่า 
ซัลบวร์ก กับบ้านเกิดของศิลปินชื�อก้องโลก “โวล์ฟกัง 
อมาดิอุส โมซาร์ท” อิสระให้ท่านได้ละลายทรัพย์ 
ไปกบัการช้อปปิ �งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ�นที�  
ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าชื�อว่า ถนนเกไทรเดร้ 
(Getreidegasse) ตามอธัยาศยั 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที� 6 | ซัลบวร์ก – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – ช้อปปิ�งถนนคาร์เนอร์ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ถึงเวลาที�ท่านจะได้เข้าใกล้กับเมืองที�มี ศิลปกรรมที� 
โดดเด่น กรุงเวียนนา (Vienna) ( 295 ก.ม./ 3 ชม.)  
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั �ง
เศรษฐกิจและการปกครอง โดยเริ�มเที�ยวชมจากศาลา 
ว่าการกรุงเวียนนา ที�มียอดแหลมสูงเด่นที� เ รียกว่า 
Rathausmann ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ�งของเวียนนา 
จากนั �นผ่านชมพิพิธภัณฑ์นิวบูร์ก และสวนสาธารณะ 
สตัดต์ปาร์ก (Stadtpark) สวนสาธารณะประจําเมือง
เวียนนา ที�มีรูปหล่อบรอนซ์ของนักดนตรีเอกของโลก
มากมาย จากนั �นผ่านชมจัตุรัสสเตฟา(Stephansplatz) 
เป็นที�ตั �งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen)  
ที�เป็นโบสถ์ที�สําคญัที�สดุของออสเตรีย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เข้าชมมรดกโลก พระราชวังเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn 
Palace) พระราชวังฤดู ร้อนของราช วงศ์ ฮับส์บู ร์ ก  
ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเท เรซ่า 
จั ก ร พ ร ร ดิ นี แ ห่ ง จั ก ร ว ร ร ดิ โ ร มั น อั น ศั ก ดิ� สิ ท ธิ�  
พระราชวังเชินบรุนน์ ตวัวงัมีสีทองเหลืองอร่าม งดงาม
สมฐานะแม่ยายของกษัตริย์ยุโรป ด้านในวังมีห้อง
จํานวนมากถึง 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงพระอกัษร ห้อง
พระราชพิธี ห้องทรงพระสําราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม 
โดยทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยความบรรจงสรรค์สร้าง
ออกมา ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับ
ด้วยรูปแกะสลกัอย่างงดงาม 
จากนั �นนําคณะเดินทางไปถนนริงสตราเซ่ ถนนสาย
สําคญัที�สดุสายหนึ�ง เป็นที�ตั �งของสถานที�สําคัญ ๆ เช่น 
รัฐสภา โรงโอเปร่า พระราชวังเบลวาแดร์ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ต่าง  ๆ เ ป็น ต้น  โดยใกล้กันนั �นมีถนน 
คาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) ซึ�งเป็นถนนช้อปปิ �งสาย
สําคัญที�นักช้อปปิ �งตัวยงต้องรู้จักเป็นอย่างดี มีสินค้า   
แบรนด์เนม มากมาย ให้ท่านได้ตามหาของที�ถูกใจได้
อย่างเต็มที�  อิสระให้ท่านช้อปปิ �งเลือกซื �อสินค้าตาม
อธัยาศยั 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที�พัก Austria Trend Hotel Ananas หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที� 7 | เวยีนนา – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
10.00 น. 
นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื�อ
ทําการคืนภาษี และออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการ
บินไทย เที�ยวบินที� TG937 เวลา 14.35 – 05.35 น.(+1) (ณ เวลา
ท้องถิ�นปลายทางประเทศไทย) 

 



 

 

 

วันที� 9 | กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวสัดิภาพ เวลา 05.35 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
 
“ขอขอบพระคุณสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบกนั
ใหมก่บัการเดินทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 



 

 

อัตราคาบริการ 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจัดเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจ้ิมตางๆ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 
หรือขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 
เง่ือนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 22 – 29 Jun 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 11,900.- 12,850.- สอบถาม 

 13 – 20 Jul 19  76,000.- 68,400.- 60,800.- 11,900.- 12,850.- สอบถาม 

 27 Jul - 3 Aug 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 11,900.- 12,850.- สอบถาม 

 10 - 17 Aug 19 78,000.- 70,200.- 62,400.- 12,500.- 13,700.- สอบถาม 

 21 - 28 Sep 19 77,000.- 69,300.- 61,600.- 12,500.- 13,700.- สอบถาม 

 12 – 19 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600.- 12,500.- 13,700.- สอบถาม 

 19 – 26 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600.- 12,500.- 13,700.- สอบถาม 

 23 – 30 Nov 19 77,000.- 69,300.- 61,600.- 12,500.- 13,700.- สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทย รวมคาภาษีสนามบิน  
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
  คาเขาชมสถานที่  ลองเรือแมน้ําดานูบ,  พระราชวังเชินบรุนน, ปราสาทปราก 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน                                                                                        
(หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแต
ละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถาม
รายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรีย (เชงเกน) ** พักในประเทศออสเตรีย 2 คืน ** 
 น้ําด่ืม1 ขวด / ทาน / วัน 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service 

(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตาม
วงเงินในกรรมธรรม ท้ังน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมี
ความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน



 

 

ความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียด
ของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม  

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / คร้ัง 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ี

ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation)  
1. หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดตอ 

Travel Agent ใกลบานหรือที่ทานรูจักและเช่ือถือได ซ่ึงจะดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซ่ึงเงินมัดจํา
ดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 
30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make your 
reservation)  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เก่ียวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา

, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไข
ระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวม
เดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / 
เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 
วัน 

คืนเงินมัดจําท้ังหมด 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 
วัน 

หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 
วัน 

หัก 50% ของคาทัวร 

 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมาแทนได 

โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวี
ซา และคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน (แตจะตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวท่ีเปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีท่ีทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานย่ืนขอวีซาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรูผลเร็ว
กวาการย่ืนขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน 
โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน (โดยจะคืนคาทัวร
ใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอัน
ไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซ้ือประกันเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน ท้ังน้ีบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมมีการคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลวท้ังหมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)  
 หากทานประสงคจะขอเปล่ียนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket)  
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ

เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ



 

 

การจัดที่น่ังของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซ่ึงเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจ
ในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพ่ือยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบิน
น้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )  
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟ
ฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินน้ัน ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทาน้ัน 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)  
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการ
วางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ี
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพ้ืนที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉล่ียไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ัน ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความ
สะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนหองพักแบบ 
DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับ
จองผานทาง Online ซ่ึงหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามท่ี
ระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ี
ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เน่ืองจากได



 

 

ชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ 
/ คร้ัง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) และ
การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได หาก
สัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ขอกําหนดของสายการบินน้ัน ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน ทั้งน้ีเจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทาน
ในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเล่ือน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือข้ึนบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เคร่ืองบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญ
หาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญท่ีโหลดข้ึนเคร่ือง ตามการพิจารณาการ
ชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area)  
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family)  
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวก
ในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศออสเตรีย  ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
 ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศออสเตรีย  อาคารจามจุรีสแควร ช้ัน 4 ถนนพญาไท  



 

 

 

(อยูใกลสถานี MRT สามยาน ทางออกที่ 2 ) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 3 เดือนกอนวันหมดอายุ + พาสปอรต

เลมเกา (ถามี) 
2. รูปถายสีขนาดขนาด 3.5*4.5 ซม. (2 น้ิว)  พ้ืนหลังเปนสีขาว มีอายุไมเกิน 3 เดือน 

รูปตองไมมีการตกแตงใดๆ จํานวน 2 ใบ และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ขนาดของหนากิน
พ้ืนที่ประมาณ 70-80 %ของรูป (กําหนดความยาวของใบหนาวัดจากศีรษะถึงปลาย
คางตองไมนอยกวา 3 เซนติเมตร (ทางสถานทูตไมอนุญาตใหใสแวนตาและ
เคร่ืองประดับ) 

3. สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-
สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, 
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางาน
เพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา   

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6  เดือน  
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 
7. สามารถใช copy จาก bookbank ไดหากมีการ update bookbank โดย

สมํ่าเสมอทุกเดือน โดยไมกระโดดขามเดือน หากไมได update ทุกเดือน ตองไปขอ
หนังสือรับรองบัญชี (Bank certificate) และ  Bank Statement ท่ีออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน ยอนหลัง 6 เดือน  ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ 
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก 
***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

9. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


