
 
 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโล
วาเกยี ฮงัการ ี8วนั5คนื 

โปรโมช ั�นสดุพเิศษ!!! เที�ยว 5ประเทศ กบัโปรแกรมที�นา่
เที�ยวมากที�สดุ เก็บครบทกุไฮไลท ์

เยอรมนั   มวินคิเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์สดุอลงัการกบั
ปราสาทนอยชวานสไตน ์

ออสเตรยี สกัคร ั�งหนึ�งตอ้งไป “ฮลัลส์ตทั”เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ที�สวยที�สดุในโลก เที�ยว
ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานที�ถา่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of 
Music เวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่
ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 



 
เช็ก        เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี� ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็น
เพชรนํ �างามแหง่โบฮเีมยี กรงุ ปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)เป็นสะพาน
เกา่แกส่ไตลโ์กธกิที�ทอดขา้มแมน่ํ �าวลัตาวาที�เชื�อมระหวา่ง Old Town และ Little Town 
และชมปราสาทแหง่ปราก อลงัการสวยงาม 

สโลวาเกยี กรงุบราตสิลาวา่ เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของประเทศสโลวาเกยี ต ั�งอยู่
รมิฝั�งแมน่ํ �าดานบูที�บรเิวณพรมแดน ของสโลวคั ออสเตรยี 

ฮงัการ ี   บดูาเปสต ์เมอืงที�ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ํ �าดานูบ ชมเมอืงที�ได้
ชื�อวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั�งแมน่ํ �าดานบู  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ํ �า
ดานบู 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways (QR) 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

3  มวินคิ – ซาลซบู์รก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี� ครุมลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี� วาร ี– ปราก สาธารณรฐั
เช็ก                                 

5  สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาติ
สลาวา่ 

6  บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in 
Parndof – บดูาเบส                             

7  บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่�าดานูบ                                  

8  ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

15 - 22 Nov 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

29 Nov - 06 Dec 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

 

 



 
 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

18.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
ช ั�น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที�บรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋า
สมัภาระ 

20.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เที�ยวบนิที� QR835 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลี�ยนเคร ื�อง 

วันที่ 2 สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

01.50  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ที�ยวบนิที� QR059 

07.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 5 ชั�วโมงและชว่งฤดหูนาวจะ6ชั�วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา 
(Hohenschwangau) ระยะทาง113 กม. เมอืงเล็กๆที� สวยงามบรเิวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพื�อนําทา่นเดนิทางขึ�นโดยซตัเติ�ลบัสสูป่ราสาทชม
ความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle นําชม
ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนดซ์ึ�งปราสาทนอยชวานสไตน์ตั �ง
ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิายซึ�งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที�2
หรอืเจา้ชายหงสข์าวชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆที�ไดร้ับการตกแตง่อย่างงดงาม
ดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอรซ์ ึ�งเป็นนักประพันธเ์พลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มื�อที� 1) เมนูอาหารทอ้งถิ�นขาหมู
เยอรมนั 

บาย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีระยะทาง 
127 กม. และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดบัสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึ�งในเมอืงมั�งคั�งที�สดุของยโุรป ซึ�งมี
พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น 
กอ่นที�จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ�งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเป็น
ของตวัเอง ทั �งดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื�องชื�อ ซึ�งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขา
หมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์นําทา่นเที�ยวชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถา่ยรูปดา้นนอก 
ไมว่า่จะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) สนามฟตุบอลที�ไดร้บัฉายาวา่เป็นเรอื
ยาง ดว้ยรูปรา่งลักษณะที�ดจูะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 
70,000 ที�นั�ง และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้มและแขง่ของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี� 
อลอินัซ ์อารน่ีา ยังมสีสีันจากการเปลี�ยนสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวสัดชุนดิเดยีวกบัที�ใช ้

ในการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic 
Tower) หอคอยสัญญาณวทิยแุละโทรทัศนท์ี�สงูถงึ 291 เมตร โดดเดน่เหนือเมอืง
มวินคิ ดา้นบนเป็นทั �งจดุชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภัณฑ ์มา
เรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ที�เป็นเหมอืน
จดุเริ�มตน้ของการทําความรูจ้กักบัมวินคิ ปัจจุบนัที�เห็นเป็นเหมอืนพื�นที�สําหรับงานพธิี
ตา่งๆ ที�สําคญัของเมอืง บรเิวณจัตรุัสมาเรยีนพลสัซน์ี�ทา่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่



 
(New Town Hall) ที�ไดใ้ชทํ้าการแทนศาลาวา่การเกา่ตั �งแตปี่ 1874 สงัเกตไดง้่ายดว้ย
หอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต ศาลาวา่การเกา่ (Old 
Town Hall) ตั �งอยูใ่นบรเิวณจตัรุัสมาเรยีนพลสัซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี�เป็นศาลา
วา่การของเมอืงมวินคิมาตั �งแตปี่ 1310 แมจ้ะผ่านมากวา่ 700 ปี แตก่ยั็งสวยและสงา่
ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรูปดา้นนอก 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื�อที�2)เมนูอาหารจนี  

ที�พกั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี�ยนที�พกัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 

 

วันที่ 3 มวินคิ – ซาลซบู์รก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 3) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซ ึ�งตั �งอยูท่างทศิใตข้อง
สนามบนิ มวินคิ ประเทศเยอรมน ีระยะทาง144 กม. ซึ�งมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็น
เอกลักษณ์ ออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทางนําทา่นชมเมอืง
ซาลบรูก์ที�มชีื�อเสยีงในเรื�องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ�งไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึ ไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
ในปี ค.ศ.1997 ซาลบรูก์ตั �งอยูบ่นฝั�งแมนํ่�าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบั
เทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที� 18 นามวา่วลูฟ์กงัอามาเดอสุ 
โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยงัเป็นสถานที�ถา่ยทําของภาพยนตรเ์รื�อง 
The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที�ยิ�งใหญ่ฮอลลวีดู นําทา่นชมสวนมริาเบล 
(Mirabell garden) ภายในบรเิวณวงัมริาเบล ที�มกีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกที�โดง่
ดงั  ใหท้า่นเกบ็บันทกึภาพประทบัใจ จากนั�นนําทา่นขา้มแมนํ่�าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่
และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ที�ตั �งโดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเกา่ ให ้
ทา่นถา่ยรปู ตอ่จากนั�นนําทา่นถา่ยรปู บา้นเลขที� 9 ถนน Geteidegasse บา้นสี

เหลอืงเลขที� 9 เป็นสถานที�ที�โมสารท์เกดิ เขาอาศยัอยูใ่นบา้นหลังนี�มากกวา่ 20 ปี 
ตอ่มาเขายา้ยไปอยู่อกีหลงัหนึ�ง บา้นหลงันี�ถกูดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั ไม่
ไกลจากกนัเป็นจตัุรสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) เป็นจัตรัุสยา่นกลางเมอืงอยู่ใกล ้
มหาวหิารแหง่เมอืงซาลสบ์วรก์( Salzburg Cathedral) มนํี�าพสุไตลบ์าโรกเป็น
จดุเดน่ของบรเิวณนี� แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ที�รายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ
หรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ที�ตั �งอยูต่รงจัตรุัสกลางเมอืงเดนิเที�ยวชมเมอืง
เกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึ�งเป็นสว่นที�เป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบยีนเมื�อปี ค.ศ.
1996 ซึ�งก็เป็นปีเดยีวที�ขึ�นทะเบยีนใหส้ว่นที�เป็นพระราชวงัเชริน์บรุนนเ์มอืงนี�ดูๆ  อะไรก็
โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที�ระลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารูปโม
สารท์ไปหมดทั �งสิ�น 



 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 4) อาหารทอ้งถิ�น Grilled 

Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  

บาย  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม.) ชมหมูบ่า้นมรดก
โลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงที�ตั �ง อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสี

เขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที�โรแมนตกิที�สดุใน 
Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยีและมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี�วา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรยี และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่น
ภวงัคแ์หง่ความฝัน จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Ceske 
Budejovice (ระยะทาง 221 กม.3.15 ชม.)เพื�อเขา้สูท่ี�พักแรม 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื�อที� 5) 

หลงัทานอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั 

ที�พกั: CPI Hotels, as. หรอื Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี� ครุมลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี� วาร ี– ปราก สาธารณรฐั
เช็ก                                 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�6) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี� ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที�
ไดช้ื�อวา่เป็นเพชรนํ�างามแหง่โบฮเีมยีเมอืงที�ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห ้
เป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมอืงนี�ตั �งอยูร่มิสองฝั�งของแม่นํ�าวัล
ตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงที�มอีาคารเกา่แกต่ั �งแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้ับการ
อนุรักษ์และขึ�นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�งของโลก นําทา่นถา่ยรูป
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.1250 ถอืเป็น
ปราสาทที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 
700 ปี ซึ�งตั �งอยูร่มิฝั�งแมน่ํ �าวอลตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้นํ�าฝั�งตรงขา้ม
เป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี� วาร ีKarlovy Vary เมอืงนํ�าพรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 
3.30 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�7) อาหารทอ้งถิ�น  Roast Duck 

บาย  เมอืงคารโ์ลวี� วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงที�อยูท่างทศิตะวนัตกของประเทศเชก็ มี
ชื�อเสยีงในเรื�องบอ่นํ�าแร่ การทําสปา และการทําเครื�องแกว้ ชื�อเสยีงเหลา่นี�ทําให ้
Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�มจีดุขายเพื�อเยี�ยมชมนํ�าพรุอ้นและสปาเป็นหลัก วา่
กนัวา่ ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี� ๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบอ่นํ�าแรข่องเมอืงนี�จากการ
ไปตามลา่กวางในป่า กวางตวันั�นบาดเจ็บและตกลงไปในบํ�านํ�าแรแ่หง่หนึ�ง เมื�อตามไปดู



 
กลับเห็นกวางวิ�งหนอีอกไปไดอ้ยา่งไม่น่าเชื�อ จงึคาดวา่นํ�าแร่นั �นคงมคีณุสมบัตพิเิศษที�
ทําใหก้วางหนไีปได ้และจากจํานวนบอ่นํ�าแรนํ่�าพรุอ้นที�มเีกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง ๑๒ บอ่ที�
ใชด้ื�มกนิ ที�เหลอืใชใ้นธรุกจิสปา เพื�อการบําบัดรักษาโรคตา่งๆ และเพื�อความงาม นี�  จงึ
เป็นที�มาของนํ�าแร่ศกัดิ�สทิธิ�แหง่เมอืงนี�  นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบนัเป็นที�นยิม
ของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชื�อที�มมีาแตส่มยัโบราณ เชญิ
ทา่นทดลองดื�มนํ�าแร่ ซ ึ�งตอ้งดื�มกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที�มปีากยื�น
ออกมาเหมอืนกานํ�า ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวง
ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรม
แหง่อดุรทศิ   

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า มื�อที�8 อาหารทอ้งถิ�น 

ที�พกั: Hotel Duo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี�ยนที�พกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน
ปรากตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล** 

 

วันที่ 5 สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาท
บาตสิลาวา่ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 9) 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แก่
สไตลโ์กธกิที�ทอดขา้มแมนํ่�าวลัตาวาที�เชื�อมระหวา่ง Old Town และ Little Town นํา
ทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ�นอยูบ่นเนนิเขาตั �งแตส่มยั
ครสิตศ์ตวรรษที� 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid ซึ�งปัจจบุันเป็น
ทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั �งแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้ับอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสงา่
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที� 14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�
ใหญ่ที�สดุในกรงุปราก ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 โปรดใหส้รา้งขึ�นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็น
ที�เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 
และพระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�
เป็นหนึ�งในสว่นที�เกา่แกท่ี�สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีน
ทั �งหลายแลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ�งปัจจุบนัมรีา้นขายของ
ที�ระลกึวางจําหน่ายอยูม่ากมาย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื�อที� 10) 

บาย  จากนั�นนําเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุ
ของประเทศสโลวาเกยีตั �งอยูร่มิฝั�งแม่นํ�าดานูบที�บรเิวณพรมแดนของสโลวคั ออสเตรยี 
และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทา่นเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลา



 
วา่ (Bratislava castle) ซึ�งเป็นอาคารทรงสี�เหลี�ยมผนืผา้ตั �งอยู่บนเนนิเขาร็อกกี�ฮลิล์
รมิฝั�งแม่นํ�าดานูบสรา้งขึ�นตั �งแตส่มัยศตวรรษที� 9–18 ซึ�งเคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหาย
จากนั�นมกีารกอ่สรา้งเรื�อยมา และมกีารกอ่สรา้งใหม่อกีครั �งในปี 1956-1964 ซึ�งทา่น
สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี�(ถา่ยรูปดา้น
นอก) 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื�อที� 11) หลงัอาหารนําทา่นเดนิ
ทางเขา้ที�พกั 

ที�พกั: Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี�ยนที�พกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบ
ราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

 

วันที่ 6 บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in 
Parndof – บดูาเบส                             

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื�อที�12) 

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 80กม. 1.15 ชม. 
ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพื�นที�อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชม
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที�แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม
เกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ที�สรา้งขึ�นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารได ้
ถกูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั �งที� 2 และเปิดใหม่  อกีครั�งในปีค.ศ.1955, ผา่น
พระราชวงั ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซ ึ�งเป็นกลุม่อาคารที�เคยเป็นที�ประทับของราช
สํานักฮัปสบรูก์ มาตั �งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 20  จากนั�น
เดนิทางไปนําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 
แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึ�งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั �งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ�นใหม่อยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 
หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้ง
พระโรงและพลับพลาที�ประทบั ซึ�งไดร้ับการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพ ้
พระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั�งเศส จากนั�นนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึ�งพระเจา้คารล์ที� 6 โปรดใหส้รา้ง
ขึ�นในปี ค.ศ.1713 เพื�อเป็นการแกบ้นตอ่ความทุกข ์ยากของประชาชน จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45
นาท)ี ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอกีมากมาย 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 
บาย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุ

บดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี
(Hungary) ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงที�ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชื�อชาตทิี�มอีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 
“ไขมุ่กแหง่แม่นํ�าดานูบ”  

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 13) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารนําทา่น
เดนิทางเขา้ที�พกั 

ที�พกั:  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี�ยนที�พกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

  

 

วันที่ 7 บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่�า
ดานูบ                                  

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 14) 

จากนั�นนําชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ 
ถา่ยรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ นําทา่นชม โบสถแ์มท
เธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิ์
มาแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตรยิแ์มทเธยีสซึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระ
ปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ�งกอ่สรา้งที�งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ 
อกีมากมาย สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธคิ หลงัคาสลบัส ี สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ที�สดุใน
ศตวรรษที� 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที� 1 พระบรมรปูทรง
มา้ ผลงานประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 ที�อยูห่นา้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการ ใหญ่โตที�มจีดุ
ชมววิเหนอืเมอืงบดูา ทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่�าดานูบไดเ้ป็นอย่างด ีป้อมแหง่
นี�สรา้งขึ�นตั �งแตค่.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน ชมสะพาน Chain Bridge, 
Elizabeth Bridgeและ Parliament จากมมุสงู จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่�าดานูบอัน
เลอืงชื�อชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ที�ตั �ง
เรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝั�ง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ�ง
งดงามเป็นที�รํ�าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 
365 ยอด นอกจากนี�ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที�สรา้งขา้มแม่นํ�า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิ�นที�ใชใ้น
การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 15) เมนูอาหารทอ้งถิ�น 



 
บาย  หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพื�อนํา

ทา่นเชค็อนิเดนิทางกลบั 

17.30  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เที�ยวบนิที� QR200 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

 

วันที่ 8 ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

01.55  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� QR980 

12.55  คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อให้
ทา่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งส ิ�น 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์



 
- คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํ�า
กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น รวมถงึเมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

5.อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ป
เทา่นั�นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้ 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ �าหนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิ�น นํ �าหนกั 30 กโิลกรมั ถอื
ขึ�นเครื�องได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีาร
เรยีกเก็บ และกรณนํี�าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที�สายการบนิเรยีกเกบ็  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบื�องตน้ ดงันี� 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยที�อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทั �งนี�การทําประกนันี�จาก
บรษัิทมากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจินําเที�ยวที�บงัคบัใหบ้รษิทันําเที�ยว ทําประกนัเฉพาะ



 
อบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ั�น แตท่ั �งนี� ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซื�อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํ�าใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซ่ีาไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่คา่วซ่ีาและคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจําต ั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกต ั�วแลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 



 
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับ
ผูส้บูบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

12. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ.การท่องเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั�วไปและควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งส ิ�นแทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 

ๆ   

เอกสารในการขอยื�นวซีา่เชงเกน้  

(สาธารณรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาดาํเนนิการยื�น 15 วนัทาํการ 



 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ�วมอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ที�ยังไม่หมดอายุ และมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากหมดอายกุรณุา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื�อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครื�องประดบั ตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 

3.  เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี�ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัที�ทา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,วนัเดอืนปีที�เร ิ�มทํางานกบับรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อ
เดนิทางไปยโุรป หลังจากนั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน
และชว่งเวลาที�อนุมัตใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปยโุรป เทา่นั�นไม่ตอ้งระบชุื�อประเทศ หลงัจากนั�นจะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด และตอ้งมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ั�น พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชีื�อของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �ง เซน็ชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กาํลงั
ศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 

      เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทั �งบดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ี�บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที�สํานักงานเขต
ที�ทําเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ



 
เขตลงลายมอืชื�อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ที�รับยื�นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีาร
สลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลักฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามก็ีได ้ในกรณีที�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชื�อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ที�มดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ที�มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ�าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ�ากวา่ 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมื�อกลบัสูภ่มูลํิาเนา 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยที�ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื�น ตอ้งมยีอดเงนิที�ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอื�นในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อ
เจา้ของบัญช ีและบคุคลที�เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไมเ่กนิ 14 วนั
กอ่นยื�น ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีที�บรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ั�งหมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมา
ทํางานของทา่น โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทาง และเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที�แนบมาให ้
อยา่งถกูตอ้ง เนื�องจากเป็นขอ้มูลที�ตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้
เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกี�ยวกบัชื�อ,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี�นอ้ง,สถานที�เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครั �ง หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ�มเตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 



 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

การยื�นวซีา่นั�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั�น ถงึสามารถดําเนนิการ
ขั �นตอนการยื�นวซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 

  

 

 

  

 


