
  

 
 

EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี

จุดเด่น 

 
 ชมปราสาทตน้แบบของสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ปราสาทนอยชวานสไตน ์
 ชมเมอืงที�มคีวามสวยงามเหมอืนบา้นลกูกวาด ณ เมอืงคารโ์รวี� วาร ีประเทศเช็ก 
 จตัรุสัเมอืงเกา่ สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที�นัดพบของชาวปราก 
 ชมความยิ�งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวหิารเซนตว์ติสั 
 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงเชสกี� ครุมลอฟ ประเทศเช็ก 
 ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์
 ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น  
 ชอ้ปปิ�งย่านการคา้ใหญพ่ื�นเมอืง ถนนคารท์เนอร ์ 
 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงบูดาเปส ประเทศฮงัการ ี
 จตัรุสัวรีบุรุษ Hero Square สถานที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึวรีบรุุษผูก้อบกูช้าต ิ
 ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอรแ์มน บาสเตยีน 
 ลอ่งเรอืแมนํ่�าดานูบ สมัผัสบรรยากาศโรแมนตคิของเมอืงบดูาเปส ประเทศฮงัการ ี
 ชอ้ปปิ�ง พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท ของเมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 
ชื�อโปรแกรม EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี  
จํานวน 8 วนั 5 คนื 



  

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา  

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
21:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเที�ยวบนิที� QR833 

 

วนัที� 2 มวินคิ - ฟสุเซ่น - นูเรมเบริก์ (เยอรมนั) 

 
00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง)  
 
01:40 น. ออกเดนิทางสู่ มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ QATAR 

AIRWAYS เที�ยวบนิที� QR059  
 
06:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังผ่านขั �นตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงฟุสเซ่น Fussen 
จากนั�น นําท่าน นั� งรถมินิบัสขึ�นสู่ยอดเขา พรอ้ม นําคณ ะเขา้ชมภายใน ปราสาทนอยชวานช ไตน ์
Neuschwanstein Castle หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์ ที�ตกแต่งไวอ้ย่างอลังการปราสาทนี�ถูกสรา้งขึ�นดว้ย
เงนิทุนมหาศาล เริ�มตั �งแต่ปี 1868 ถงึปี 1892 ตัวปราสาทตั �งอยู่บนบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกวา่ 200 เมตร 
เหนือของแม่นํ�าพอลลัท นําคณะเดนิเที�ยวชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี�ใชใ้นการ
แสดงโอเปร่า และคอนเสริ์ตแมก้ระทั�งราชาการ์ตูนอย่าง วอลท์ดสินีย ์ยังไดจํ้าลองแบบปราสาทแห่งนี�ไปเป็น
ปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดสินีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานําคณะลงจาก
ปราสาท 
 
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนูเรมเบริก์ Nuremberg เป็นเมอืงที�ตั �งอยูใ่นรัฐไบเอริน์ บาวาเรยี ประเทศ
เยอรมนี เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแควน้บาวาเรีย และเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ที�สําคัญ 
ก่อสรา้งขึ�นมาตั �งแต่สมัยศตวรรษที� 11 เนือร์นแบร์กมีประวัตศิาสตร์ถอยไปถงึ ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของ
จักรวรรดโิรมันอนัศกัดิ�สทิธิ� อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  Congress Hotel Mercure Nuremburg หรอืเทยีบเทา่   
          

วนัที� 3 นูเรมเบริก์ (เยอรมนั) - คารโ์รว ีวาร ี- ปราก (เช็ก) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์รวี� วาร ีKarlovy Vary เมอืงที�อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเช็ก เป็นเมอืงที�มี

ความสวยงาม มสีสีันหวานนุ่มเหมอืนบา้นลูกกวาดทั �งเมอืง ผ่านชม โบสถเ์ซนตแ์มรีแมกดาลนี Church of St. 



  
Mary Magdalene สไตลบ์ารอก อกีทั �งยังเป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงในเรื�องบ่อนํ�าแร่ การทําสปา และการทําเครื�อง
แกว้ ว่ากันวา่ในสมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี� 4 ค.ศ. 1350 เป็นผูค้น้พบบอ่นํ�าแร่ของเมอืงนี� จากการไปตามลา่กวางใน
ป่า กวางตัวนั�นบาดเจ็บ และตกลงไปในบอ่นํ�าแร่แห่งหนึ�ง เมื�อตามไปดกูลบัเห็นวา่กวางวิ�งหนีออกไปไดอ้ย่างไม่
น่าเชื�อ จงึคาดเดาวา่นํ�าแร่นั�นคงมคีณุสมบัตพิเิศษที�ทําใหก้วางมอีาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนีไปได ้นํา
ทา่นชมความสวยงามโดยรอบเมอืง 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปราก Prague เมอืงหลวงของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแควน้โบฮเีมยี ที�ตั �ง

อยู่บนเนินเขาทั �งเจ็ด โดยใชเ้สน้ทางผ่านเมืองพิวเซ่นที�สําคัญของชาวเช็ก ระหว่างทางใหท้่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศความสวยงามของววิทวิทัศน์แบบธรรมชาตแิละหมู่บา้นชนบทอันเงยีบสงบ ทา่นจะเห็นฟารม์และพันธุ์
พชืต่างที�เป็นพืชเศรษฐกจิของประเทศ ทุ่งหญา้อันเขยีวขจ ีทุ่งดอกเรบซดีสเีหลอืงอร่าม เมอืงปราก เป็นเมอืง
เกา่ตั �งแต ่ครสิตศ์ตวรรษที� 12  เมอืงที�มหีลากหลายฉายา เชน่ นครแหง่มนตข์ลงันครแหง่ความรุ่งโรจน ์นครรอ้ย
หอคอยปารีสตะวันออก หรอืนอ้งสาวของเวยีนนา เป็นตน้ เมืองที�เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่าน
ตะลงึ ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรข์องตัวเมืองปรากที�เต็มไปดว้ยสิ�งก่อสรา้งต่างๆ ที�ถูก
รักษาไวใ้หค้งอยู่เหมอืนเมื�อหลายรอ้ยปีมาแลว้ ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและเขตเมอืงเกา่ไวไ้ดอ้ย่างดี
เยี�ยม ไมถู่กทําลายไปเมื�อครั �งสงครามโลกเหมอืนสิ�งกอ่สรา้งอื�นๆในยโุรปจนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร ยูเนส
โกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก นําท่านเที�ยวชม จตัุรสัเมอืงเกา่ สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที�
นัดพบของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวหิารเกา่แกอ่ายุกวา่ 600 -700 ปี ที�มคีวามงดงามโดด
เดน่ ชม อนุสาวรยีย์านฮุส Jan Hus ผูนํ้าฝ่ายปฏริูปศาสนาซึ�งถูกกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรตีถูกเผาทั �งเป็นโดย
ผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนจักรโรมันคาทอลคิ และ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์Astronomical Clock ที�
ทกุๆ 1 ชั�วโมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผ่านหนา้ตา่งเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 
องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกนันี�ยังเป็นที�ตั �งของชมุชนชาวยวิที�เกา่แกท่ี�สดุในยุโรปหลัง มเีวลาใหค้ณะไดเ้ดนิเลน่ชอ้ป
ปิ� งสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮเีมียน เช่น เครื�องแกว้สตี่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผา้ปักรวมถงึ
ชิ�นงานแกะสลกัตา่งรูปแบบ ฯลฯ 

 
 

 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

ที�พกั  Hotel International Prague หรอืเทยีบเทา่             
                                

วนัที� 4 ปราก - เชสกี� ครุมลอฟ (เช็ก) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําชมความยิ�งใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึ�งถกูสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เดมิ
ในสมัยกลางเคยเป็นที�ประทับของกษัตรยิส์มัยตา่งๆ ในจักรวรรดโิบฮเีมยีตลอดมานับเป็นปราการสาํคญั และเป็น
ศนูยก์ลางอํานาจทางการเมอืงของกรุงปรากมาตั �งแต่ศตวรรษที� 12 ปัจจุบันนี�ไดถู้กใชเ้ป็นทําเนียบรัฐบาล และ
เป็นที�พํานักของประธานาธบิดแีห่งสาธารณรัฐเช็ค นําคณะเดนิทางเขา้สูศู่นยก์ลางของปราสาทที�แวดลอ้มไป
ดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวหิารเซนต์วติสั St. Vitus 
Cathedral โบสถเ์กา่แกส่ไตลโ์กธคิที�สรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัดิ�สทิธิ�ที�มคีณุคา่อย่างยิ�งของ
ชาวเช็กทุกคนเนื�องจากใชเ้ป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิพ์ระองคต์า่งๆ อกีทั �งยังเป็นที�เก็บมงกฎุเพชรที�ทําขึ�นใน
สมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี� 4 กษัตรยิ์ผูส้รา้งความเจรญิสงูสดุที�ทําใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวงอันยิ�งใหญ่ของ
อาณาจักรโบฮเีมยี และจักรวรรดโิรมันอันศักดิ�สทิธิ�ชมหนา้ต่างที�ประดับดว้ยกระจกสอีันงดงามเป็นรูปภาพของ
นักบุญองคต์่างๆ และเรื�องราวที�เกี�ยวกับศาสนาครสิต ์ที�ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจน
ปัจจุบัน นําท่านชม หมู่บา้นช่างทอง Golden Lane เป็นสถานที�น่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง ภายในหมู่บา้นแห่งนี� 



  
หนา้บา้นแตล่ะหลังไม่มบีา้นเลขที�บา้น หากแตใ่ชส้ญัลักษณ์ตา่งๆ แทนเลขที�บา้น นับวา่เป็นเรื�องที�น่าประหลาด
ใจเป็นอยา่งยิ�ง นําทา่นชม สะพานชารล์ส ์Charles Bridge เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิที�ทอดขา้มแม่นํ�าวัล
ตาวาที�เชื�อมระหวา่ง เมอืงเก่า Old Town และ เมอืงใหม่ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้
ชารล์สท์ี� 4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที� 15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอม่อคํ�ายัน 16 ตอ 
จดุเดน่ของสะพานนี�ก็คอืรูปปั�นโลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกที�ตั �งอยูส่องขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึ�งหนึ�งใน
จํานวนนี�มรีูปปั�นของเซนตจ์อห์น เนโปมุก St. John Nepomuk เป็นรูปปั�นที�เก่าแก่ที�สุดบนสะพาน สรา้งเมื�อปี
ค.ศ. 1683 สะพานแหง่นี�เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึ�งของกรุงปราก 

 
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ออกเดนิทางสู ่เชสกี�ครุมลอฟ Cesky Crumlov เมอืงมรดกโลกที�ไดรั้บการดแูลจากยูเนสโก นําท่านเดนิชม
ตวัเมอืงเกา่ของครุมลอฟ ที�ตั �งอยูใ่นคุง้นํ�าของแมนํ่�าวัลตาวา เป็น 1 ในเมอืงที�สรา้งขึ�นในสมัยศตวรรษที� 11 ตาม
เสน้ทางการคา้ขายในอดตี และเจรญิต่อเนื�องมาอกีร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER 
OF ROSE และเปลี�ยนมอืมาอยู่ในการปกครองของราชวงศแ์ฮปสเบริก์ของออสเตรีย-ฮังการ ีตามดว้ยภาวะของ
สงครามและคอมมวินิสต ์แต่เชสกี�ครุมลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมอืงเก่าจนถงึปี 1989 องคก์ารยูเนสโก 
UNESCO ไดย้กใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก WORLD HERITAGE CITY   

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 5 เวยีนนา (ออสเตรยี) - บราตสิลาวา (สโลวคั-สโลวาเกยี) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เมอืงแห่งเสยีงดนตร ีโดยเฉพาะ
เวยีนนาวอลทซท์ี�โดง่ดัง เวยีนนาเป็นเมอืงใหญ่ที�สดุในออสเตรยี เป็นศนูยก์ลางทั �งเศรษฐกจิและการปกครอง มี
ประชากรประมาณ 1.8 ลา้นคน มแีม่นํ�าดานูบไหลผ่าน เวยีนนายังเป็นที�ตั �งของหน่วยงานในสหประชาชาตหิลาย
แห่ง เชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาตหิลาย
แหง่ เชน่ โอเปก (OPEC) 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดรูอ้นอนัยิ�งใหญข่องราชวงศฮ์ัปสบ
วรก์ที�ถูกสรา้งขึ�นในปลายศตวรรษที� 17 โดยพระประสงคข์อง พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดนิีแห่งจักรวรรดิ
โรมันที�ตั �งพระไทวา่จะสรา้งพระราชวังแห่งนี�ใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสใ์นกรุงปารีส ดา้นหลัง
ของพระราชวงัในอดตีเคยใชเ้ป็นที�ลา่สตัวปั์จจบุันไดต้กแตง่เป็นสวนและ นํ�าพุอยา่งสวยงาม อันเป็นที�มาของชื�อ
พระราชวังเชนิบรุนน์ในอดตีนั�นพระราชนิีฝรั�งเศส มารอีังตัวเนต ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี� 
และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรจีักพรรดนิีโปเลยีนเคยไดเ้สด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์
สัมผัสความงามอันวจิติรตระการตาภายในหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี�, หอ้งมลิ
เลี�ยน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ัดงานเตน้รํา หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใชง้านอยู่เป็นครั�งคราว ฯลฯ 
ท่ามกลางอทุยานสวนดอกไมน้านาพันธุ ์นําท่านสูย่่านการคา้ใหญ่พื�นเมอืงของเมอืงเวยีนนา ถนนคารท์เนอร ์
Karntner ยา่นชอ้ปปิ�งหลกัของเวยีนนา ซึ�งทา่นสามารถใชเ้วลาเดนิชมสนิคา้นานาชนดิ รวมทั �งแบรนดเ์นมแบบ
นาฬิกา Rolex กระเป๋า Louis Vuitton และอีกมากมาย หรือชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น St. 
Stephen's Cathedral ในศลิปะแบบโกธคิใจกลางเมอืง นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา Bratislava 
เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สดุของประเทศสโลวัค รวมทั �งเป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในภูมภิาคยุโรป



  
กลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราตสิลาวาตั �งอยู่บนสองฝั�งแม่นํ�าดานูบ ที�บรเิวณพรมแดนของสโล
วาเกียกับออสเตรีย และฮังการีใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี�ตั �งอยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 
กโิลเมตร เป็นนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกจิ และทางวัฒนธรรมของแควน้สโลวาเกยีโบสถ์และสถานที�
สาํคญัตา่งๆ เชน่ ปราสาทที�เคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมัยโบราณ 
 
 

 
 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  Falkensteiner Hotel Bratislava หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 6 บราตสิลาวา (สโลวคั - สโลวาเกยี) - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นผ่านชม หอคอยบราตสิลาวา Bratislava Castle อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงผา่นชมยา่นเมอืงเกา่ซึ�ง
ห่างจากสถานีรถไฟเพยีง 2 กโิลเมตร อาคารย่านเมอืงเกา่นี�มหีลังคาสเีขยีวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนน
หนทางปหูนิแบบเมอืงหลวงเกา่ของยุโรป ชม ววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงบราตสิลาวา จากเนนิปราสาทซึ�งถอืวา่เป็น
จดุชมววิที�สวยงามที�สดุของตัวเมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูดาเปสต ์Budapest เมอืงหลวงของสาธารณรัฐ
ฮงัการ ีประเทศที�มากดว้ยศลิปวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ ซึ�งในอดตีเคยเป็นสว่นหนึ�งของอาณาจักรออสโตร-
ฮังกาเรียนเมืองที�มี แม่นํ�าดานูบ ไหลผ่านกลางเมือง ซึ�งแบ่งเป็นสองฝั� งคือฝั� งที�อบอวลไปดว้ยกลิ�นไอของ
ประวัตศิาสตร ์บดูา และฝั�งที�หรูหราลํ�าหนา้สมัยใหม่ดว้ยวทิยาการ เปสต ์อนัเป็นที�มาของชื�อเต็มของเมอืงหลวง
แหง่นี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครบดูาเปสต ์
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัวรีบุรุษ Hero Square สถานที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึวรีบุรุษผูก้อบกูช้าต ิและยังใชใ้น
พิธีสวนสนามของทหารฮังการ ีชม อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที� 1 Monument of Stephen 1 ปฐม
กษัตรยิข์องชาวแมกยาร ์เดนิทางผ่านชมุชนโรมันโบราณขึ�นสู ่คาสเซิ�ลฮลิล ์Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับ
คฤหาสนข์องกษัตรยิแ์ละโบราณสถานซึ�งยังมรี่องรอยบง่บอกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี ชม ป้อมปราการ ฟิช
เชอรแ์มน บาสเตยีน Fishermen’s Bastion ที�สะทอ้นประวัตศิาสตร์การสรา้งชาตฮิังกาเรยีน สรา้งขึ�นเพื�อ
ระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติ ปกป้องบา้นเมอืงในตอนที�ถกูพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 
1241-1242 และบรเิวณนี�ยังเป็นที�ตั �งของ โบสถแ์มทเทยีส Matthias Church เป็นโบสถส์ําคัญของเมอืงที�ไดรั้บ
การขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสกท์ี�โดดเดน่ดว้ยยอดโบสถอ์นังดงาม เคยใชเ้ป็นที�
จัดพธิสีวมมงกุฎแด่กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชม มหาวหิารเซนต ์สตเีฟ่น St. Stephen's Cathedral 
ใจกลางเมอืง จากนั�นอสิระทกุทา่นเดนิเลอืกซื�อสนิคา้ในย่านถนนคนเดนิ ซึ�งเต็มไปดว้ยสนิคา้พื�นเมอืงและสนิคา้
แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมายและมเีวลาใหค้ณะไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืงฮังกาเรยีน อาท ิผา้ลูกไม,้ ผา้ปัก, 
เครื�องแกว้, ไข่ระบายส ีนําท่าน ลอ่งแม่นํ �าดานูบ Danube Cruise แม่นํ�าสายโรแมนตคิ มนตเ์สน่หไ์ม่เสื�อม
คลาย ซึ�งนอกจากจะแบง่ประเทศฮังการทีั �งประเทศแลว้ ยังไดแ้บง่นครหลวงแห่งนี�ออกเป็น 2 ซกีดว้ย ภายในตัว
นครหลวงทั �งสองฝั�งมสีะพานที�สรา้งอย่างงดงามทอดขา้มแม่นํ�าดานูบเชื�อมตดิต่อระหวา่งนครหลวงทั �งสองฝั�ง
เป็นจํานวน 8 แห่งนครหลวง สว่นหนึ�งตั �งอยูใ่นบรเิวณย่านภูเขาที�เป็นฉากธรรมชาตปิระดับตัวนครใหเ้ป็นภาพอัน
น่าประทับใจ เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของธรรมชาต ิและเรอืแลน่ผ่านชม อาคารรัฐสภา State House เป็นอาคาร
แบบนีโอโกธคิที�โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที�สวยที�สุดใน
ยโุรปตลอดจนอาคารบา้นเรอืน และความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝั�งแมนํ่�าดานูบ 
 
 



  
 

 
 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 7 บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เวยีนนา (ออสเตรยี) - โดฮา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี นําทา่นชอ้ปปิ�ง พารน์ดอรฟ์ เอาท์
เลท Outlet Parndorf ใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้แบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, 
Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy 
Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ **พาร์นดอร์ฟ  เอาท์เลท Outlet Parndorf จะปิดทุกวนั
อาทติย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรอืวนัหยุดประจําปีของชาวพื�นเมอืง อาจมกีารสลบั หรอื ปรบัเปลี�ยน
วนัสําหรบัชอ้ปปิ� งอกีคร ั�ง** 

 
เที�ยง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานฯ เวยีนนา ประเทศออสเตรยี 
 
22:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เที�ยวบนิที� QR186 
 

วนัที� 8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 
04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
08:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เที�ยวบนิที� QR832 
 
18:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว 
วซีา่ 
เช็ก 

เดอืน   กนัยายน 

22 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  50,999 48,999 46,999 8,500 4,000 

เดอืน   ตลุาคม 

14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61  51,999 49,999 47,999 8,500 4,000 

เดอืน  ธนัวาคม 

22 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 * วนัครสิตม์าส 57,999 55,999 53,999 8,500 4,000 



  
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที�

เหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั�วเครื�องบนิ 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 
 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้ักกัน กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี�ยว

เพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ�าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ�นการเปลี�ยนแปลง 
 คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี�ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ�นอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 45 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเที�ยว กรณียื�นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมในการยื�น ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี
ซา่อาจมกีารเปลี�ยนแปลขึ�นลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 
 



  

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไม่มวีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทดําเนนิการยื�นเอกสารวซีา่ จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการดําเนนิการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที� ยงัไมอ่อกต ั�ว และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหัก 

คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นที�เหลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที� ออกต ั�วแลว้ และวซีา่ไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ธรรมเนยีม
ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกับตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ 
 การยื�นขอวซีา่เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�ระบ ุพรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื�นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื�นวซี่า
อกีครั�งหนึ�ง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการทําวซี่าล่าชา้ไม่ทันกําหนดการออกตั�วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่มัดจําทั �งหมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 15,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว 



  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูสเช็ก 
 
สถานที�ตดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิ�วมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัทําการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. สําหรบับุคคลท ั�วไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นที�มพีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิ�ม, พื�น
หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที�
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที�

ทํางาน/ที�อยู ่เพื�อใชใ้นการยื�นขอวซีา่ 
 กรณีที�ผูเ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิ�มเตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที�คูส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั �ง Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบ ุชื�อเจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื�อ-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัที�ยื�นวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึ�นไปจากเดอืนที�จะยื�นวซีา่ มยีอดเงนิไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัที�ยื�นวซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและนําสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที�สถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นั�น ** 

 หนังสอืรับรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิทที�ทา่นทํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
1. กรณีที�เป็นพนักงานบรษัิททั�วไป ใชห้นังสอืรับรองการทํางานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื 

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชื�อกจิการ และชื�อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีทําธุรกจิสว่นตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ําหนังสอืชี�แจงตอ่สถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นั�น) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั�นๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 
ไมส่ามารถใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื�นตอ่สถานทตูได ้  

2. สําหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ที�เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั�วไป และขอเพิ�มเตมิดงันี�)  
 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นั�น) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นั�น  

3. สําหรบัเด็ก ที�ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิ�มเตมิดงันี�) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางที�ทําจากที�วา่การอําเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ�ง 

ไมต่อ้งทํา)  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นั�น) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 15 ปีขอสําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรับรองการทํางานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีที�บดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากตน้สงักัด และสําเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตั �งแตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. สําหรบับุคคลที�ถอืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิ�นพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 



  
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันั�นตอ้งเปลี�ยนเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
 ท่านตอ้งทําการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที�กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึ�นอยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามที�ระบุเพื�อผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 
หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 



  

เอกสารขอยื�น SCHENGEN VISA  เช็ก 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ั�น*** 

 
1. ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ สถานที�เกดิ 

     ประเทศ     
4. ที�อยู ่(ถา้ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัที�อยูปั่จจบุนัคนละที�อยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)  

    
  
  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี�มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   

 4.3 ที�ทํางาน   
 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทั �งหมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัที�ออก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัที�ออก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที�    

วนัที�ออก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศที�เคยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ที�ไป รวมกี�วนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัที�เดนิทางไป   วนัที�เดนิทางกลับ   
        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื�อ   



  
8.2 วนัเดอืนปีที�เคยเขา้ครั�งลา่สดุ   
8.3 รวมทั �งหมดกี�วนั   
8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอื�นๆหรอืไม่   
9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกี�ยวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุนัทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชื�อบรษัิทที�ทํางาน   
11.2 วนัที�เริ�มการทํางาน   
11.3 ที�อยูข่องบรษัิทที�ทํางาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจําหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานที�ทา่นทํา     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อื�นๆหรอืไมร่วมทั �งเพื�อนๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ื�อบา้น , ที�ดนิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซื�อหุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจํุานวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่  
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   
18. ในการเดนิทางครั�งนี�ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   
19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทั �งหมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่  
21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร่   

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

22. ชื�อ-นามสกลุ ของคูส่มรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   
22.2 เชื�อชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัที�ออก   หมดอาย ุ  
22.4 ที�อยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 
  

 
กรณีที�มบีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิทุกคน 

23. ชื�อ-นามสกลุ ของบตุรคนที� 1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที�เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที�ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี�  
 
  
ชื�อ-นามสกลุ ของบตุรคนที� 2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที�เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที�ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี�  
 
  
ชื�อ-นามสกลุ ของบตุรคนที� 3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที�เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที�ออก   หมดอาย ุ  โทร   



  
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี�  
 
  
ชื�อ-นามสกลุ ของบตุรคนที� 4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานที�เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที�ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี�  
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชื�อ-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานที�เกดิ   
ประเทศที�เกดิ   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัที�ออก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชื�อ-นามสกลุ ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานที�เกดิ   
ประเทศที�เกดิ   เชื�อชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัที�ออก   หมดอาย ุ  
 

 


