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EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี
จุดเด่น 

 

 ชมปราสาทตน้แบบของสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ปราสาทนอยชวานสไตน ์
 ชมเมอืงทีม่คีวามสวยงามเหมอืนบา้นลกูกวาด ณ เมอืงคารโ์รวี ่วาร ีประเทศเช็ก 
 จตัรุสัเมอืงเกา่ สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานทีนั่ดพบของชาวปราก 
 ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวหิารเซนตว์ติสั 
 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ประเทศเช็ก 
 ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์
 ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น  
 ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญพ่ืน้เมอืง ของเมอืงเวยีนนา ถนนคารท์เนอร ์ 
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 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงบูดาเปส ประเทศฮงัการ ี
 จตัรุสัวรีบุรุษ Hero Square สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึวรีบรุุษผูก้อบกูช้าต  ิ
 ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอรแ์มน บาสเตยีน 
 ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ มผัสบรรยากาศโรแมนตคิของเมอืงบดูาเปส ประเทศฮงัการ ี
 ชอ้ปป้ิง พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท ของเมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 

ชื่อโปรแกรม EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี  

จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 

21:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย
เทีย่วบนิที ่QR833 

 
 

วนัที ่2 มวินคิ - ฟสุเซ่น - นูเรมเบริก์ (เยอรมนั) 

 
00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง)  

 
01:40 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการ

บนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR059 
 

06:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่น
เดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงฟสุเซน่ Fussen จากนัน้น าทา่นน่ัง

รถมนิิบัสขึน้สู่ยอดเขา พรอ้มน าคณะเขา้ชมภายใน ปราสาท
นอยชวานชไตน ์Neuschwanstein Castle หรือปราสาท

ดสีนีย์แลนด ์ทีต่กแต่งไวอ้ย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสรา้งขึน้

ดว้ยเงนิทนุมหาศาล เริม่ตัง้แตปี่ 1868 ถงึปี 1892 ตัวปราสาท
ตัง้อยู่บนบนหนิ

ผาขนาดใหญ่
ยั ก ษ์  สูง ก ว่ า 

2 0 0  เ ม ต ร 

เ ห นื อ ข อ ง
แม่น ้าพอลลัท น าคณะเดนิเที่ยวชมหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรง

งาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลล์ที่ใชใ้นการแสดงโอเปร่า และ
คอนเสริต์แมก้ระทัง่ราชาการต์นูอยา่ง วอลท์ดสินยี ์ยังไดจ้ าลอง

แบบปร าสาทแห่ ง นี้ ไ ป เ ป็ นป ร าสาทใน เทพนิ ย า ยอั น
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดสินีย์แลนด ์สมควรแก่

เวลาน าคณะลงจากปราสาท 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั) 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงนูเรมเบริก์ Nuremberg 
เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในรัฐไบเอริ์น บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของแควน้บาวาเรยี และเป็นศนูยก์ลาง
อุตสาหกรรมและการคา้ที่ส าคัญ ก่อสรา้งขึ้นมาตั ้งแต่สมัย

ศตวรรษที ่11 เนอืรน์แบรก์มปีระวตัศิาสตรถ์อยไปถงึ ค.ศ. 1050 

โดยเป็นเมอืงของจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์อสิระทกุทา่นเดนิ
เลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Congress Hotel Mercure Nuremburg หรอืเทยีบเทา่             
                                       

 
 

 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์รวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเช็ก เป็นเมอืงทีม่ี

ความสวยงาม มสีสีันหวานนุ่มเหมอืนบา้นลูกกวาดทัง้เมอืง ผ่านชม โบสถเ์ซนตแ์มรแีมกดาลนี Church of 
St. Mary Magdalene สไตลบ์ารอก อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่องบ่อน ้าแร่ การท าสปา และการท า

เครื่องแกว้ ว่ากันว่าในสมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี ่4 ค.ศ. 1350 เป็นผูค้น้พบบ่อน ้าแร่ของเมอืงนี้ จากการไปตามล่า
กวางในป่า กวางตัวนัน้บาดเจ็บ และตกลงไปในบอ่น ้าแร่แห่งหนึง่ เมือ่ตามไปดกูลับเห็นวา่กวางวิง่หนอีอกไปได ้

อย่างไม่น่าเชือ่ จงึคาดเดาวา่น ้าแร่นัน้คงมคีณุสมบัตพิเิศษทีท่ าใหก้วางมอีาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนี

ไปได ้น าทา่นชมความสวยงามโดยรอบเมอืง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก Prague เมอืงหลวงของประเทศ 

สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแควน้โบฮเีมยี ทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาทัง้
เจ็ด โดยใชเ้สน้ทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่ส าคัญของชาวเช็ก 

ระหว่างทางใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศความสวยงามของววิ

ทวิทัศน์แบบธรรมชาตแิละหมู่บา้นชนบทอันเงียบสงบ ท่านจะ
เห็นฟาร์มและพันธุพ์ืชต่างทีเ่ป็นพืชเศรษฐกจิของประเทศ ทุ่ง

หญา้อันเขยีวขจี ทุ่งดอกเรบซดีสเีหลอืงอร่าม เมอืงปราก เป็น
เมอืงเกา่ตัง้แต่ ครสิตศ์ตวรรษที ่12  เมอืงทีม่หีลากหลายฉายา 

เชน่ นครแห่งมนตข์ลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครรอ้ยหอคอยปารสีตะวันออก หรอืนอ้งสาวของเวยีนนา เป็นตน้ 

เมืองที่เต็มไป
ด ้ ว ย

สถาปัตยกรรม
อันงดงามจน

ท่านตะลงึ ชม

ความสวยงาม
อันทรงคุณค่า

ท า ง
ประวัติศาสตร์

ของตั ว เมือ ง
ปรากทีเ่ต็มไป
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ดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีถู่กรักษาไวใ้หค้งอยู่เหมอืนเมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและ
เขตเมอืงเกา่ไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม ไม่ถูกท าลายไปเมือ่ครัง้สงครามโลกเหมอืนสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยุโรปจนไดรั้บการ

ยกย่องจากองคก์าร ยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก น าท่านเทีย่วชม จตัุรสัเมอืงเกา่ สตาเรส เมสโต Stara 
Mesto Square สถานทีนั่ดพบของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวหิารเกา่แก่อายุกวา่ 600 -

700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรยีย์านฮุส Jan Hus ผูน้ าฝ่ายปฏริูปศาสนาซึง่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
พวกนอกรตีถูกเผาทัง้เป็นโดยผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนจักรโรมันคาทอลคิ และ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

Astronomical Clock ทีท่กุๆ 1 ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผ่านหนา้ตา่งเล็กๆ 

ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกันนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวยวิทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรปหลัง มี
เวลาใหค้ณะไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมอืงไตลเ์ช็ค และโบฮเีมยีน เชน่ เครือ่งแกว้สตี่างๆ, ตุ๊กตาหุ่น

กระบอก, งานผา้ปักรวมถงึชิน้งานแกะสลักตา่งรูปแบบ ฯลฯ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Hotel International Prague หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็ก) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึง่
ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เดมิในสมัยกลาง

เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดโิบฮีเมีย

ตลอดมานับเป็นปราการส าคัญ และเป็นศูนยก์ลางอ านาจทาง
การเมอืงของกรุงปรากมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 ปัจจบุนันีไ้ดถู้กใช ้

เป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดนิทางเขา้สูศู่นยก์ลางของปราสาทที่

แวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชมความ

ใหญ่ โ ต โ อ่ อ่ า ข อ ง  มหาวิห าร เซนต์ว ิต ัส  St.  Vitus 
Cathedral โบสถเ์กา่แกส่ไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 1929 

เป็นมหาวหิารอนัศักดิส์ทิธิท์ ีม่คีณุคา่อย่างยิง่ของชาวเช็กทุกคน
เนื่องจากใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิพ์ระองคต์่างๆ อกีทัง้

ยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท าขึ้นในสมัยพระเจา้ชาร์ลส์ที่ 4 
กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุทีท่ าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืง

หลวงอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโบฮเีมยี และจักรวรรดโิรมันอัน

ศักดิ์ส ิทธิ์ชมหนา้ต่างที่ประดับดว้ยกระจกสีอันงดงามเป็น
รูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา

คริสต ์ทีย่ังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจน
ปัจจุบัน น าท่านชม หมู่บ ้านช่างทอง Golden Lane เป็น

สถานทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ หนา้บา้นแต่

ละหลังไม่มีบา้นเลขที่บา้น หากแต่ใชส้ัญลักษณ์ต่างๆ แทน
เลขทีบ่า้น นับวา่เป็นเรือ่งทีน่่าประหลาดใจเป็นอย่างยิง่ น าทา่น

ชม สะพานชารล์ส ์Charles Bridge เป็นสะพานเกา่แกส่ไตล์
โกธกิทีท่อดขา้มแม่น ้าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง เมืองเก่า Old 

Town และ เมอืงใหม่ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ใน

สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 
มีความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ 

จุดเด่นของสะพานนี้ก็คอืรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์า
รอกทีต่ัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจ านวนนี้มรีูป

ปั้นของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก St. John Nepomuk เป็นรูปปั้นที่
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เกา่แกท่ีส่ดุบนสะพาน สรา้งเมือ่ปีค .ศ.1683 สะพานแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลกัษณ์หนึง่ของกรุงปราก 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทางสู ่เชสกีค้รุมลอฟ Cesky Crumlov เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการดแูลจากยูเนสโก น าทา่นเดนิชม

ตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ทีต่ัง้อยู่ในคุง้น ้าของแม่น ้าวัลตาวา 
เป็น 1 ในเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 ตามเสน้ทางการ

คา้ขายในอดตี และเจรญิตอ่เนื่องมาอกีร่วม 300 ปี จากตระกูล 

ROZMBERKS หรอื THE MASTER OF ROSE และเปลีย่นมอืมา
อยู่ในการปกครองของราชวงศแ์ฮปสเบริก์ของออสเตรยี-ฮงัการ ี

ตามดว้ยภาวะของสงครามและคอมมวินสิต ์แตเ่ชสกีค้รุมลอฟก็
ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี  1989 องค์การ

ยูเนสโก UNESCO ไดย้กใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก WORLD 

HERITAGE CITY   
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย เมอืงแห่งเสยีงดนตรี โดยเฉพาะ

เวยีนนาวอลทซท์ีโ่ดง่ดัง เวยีนนาเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในออสเตรยี เป็นศนูยก์ลางทัง้เศรษฐกจิและการปกครอง มี
ประชากรประมาณ 1.8 ลา้นคน มแีม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวยีนนายังเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานในสหประชาชาตหิลาย

แหง่ เชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาตหิลาย

แหง่ เชน่ โอเปก (OPEC) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เข า้ชม  พระราชวงั เชินบรุนน์ Schoenbrunn 

Palace พระราชวังฤดูรอ้นอันยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ัปสบวร์กที่
ถูกสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคข์อง พระ

นางมาเรยีเทเรซา่ จักรพรรดนิีแห่งจักรวรรดโิรมันทีต่ัง้พระไทวา่

จะสรา้งพระราชวังแห่งนี้ใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์
ซ ายส์ใ นก รุ ง

ปารสี ดา้นหลัง
ของพระราชวัง

ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีล่า่สตัวปั์จจุบันไดต้กแตง่เป็นสวนและ น ้าพุ

อย่างสวยงาม 
อั น เ ป็ น ที่ ม า

ข อ ง ชื่ อ

พระราชวังเชนิบรุนน์ในอดตีนัน้พระราชนิีฝร่ังเศส มารอีังตัวเนต 
ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยัง

เคยมาบรรเลงดนตรจีักพรรดนิีโปเลยีนเคยไดเ้สด็จมาประทับอยู่
กับพระราชโอรสของพระองคส์ัมผัสความงามอันวจิติรตระการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81
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ตาภายในหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี,่ หอ้งมลิเลีย่น, ไชนีสรูม หอ้งบอลลมู ใชจั้ด
งานเตน้ร า หรอืแสดงดนตรปัีจจุบันยังมกีารใชง้านอยู่เป็นครัง้คราว ฯลฯ ทา่มกลางอทุยานสวนดอกไมน้านาพันธุ์ 

น าทา่นสูย่่านการคา้ใหญ่พืน้เมอืงของเมอืงเวยีนนา ถนนคารท์เนอร ์Karntner ย่านชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนา 
ซึง่ท่านสามารถใชเ้วลาเดนิชมสนิคา้นานาชนิด รวมทัง้แบรนดเ์นมแบบนาฬกิา Rolex กระเป๋า Louis Vuitton 

และอกีมากมาย หรือชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น St. Stephen's Cathedral ในศลิปะแบบ
โกธคิใจกลางเมือง น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา Bratislava เมอืงหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศสโลวัค รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภูมภิาคยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 

คนกรุงบราตสิลาวาตัง้อยู่บนสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยี และฮงัการใีกลก้ับ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กโิลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 

เศรษฐกจิ และทางวัฒนธรรมของแควน้สโลวาเกยีโบสถแ์ละสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ ปราสาททีเ่คยใชเ้ป็นป้อม
ปราการสมัยโบราณ  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Falkensteiner Hotel Bratislava หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นผ่านชม หอคอยบราตสิลาวา Bratislava Castle อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงผ่านชมย่านเมอืงเกา่ซึง่

ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 กโิลเมตร อาคารย่านเมอืงเก่านี้มี

หลังคาสเีขยีวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหนิ
แบบเมอืงหลวงเก่าของยุโรป ชม ววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงบราติ

สลาวา จากเนินปราสาทซึง่ถือว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีสุ่ด
ของตัวเมือง น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงบูดาเปสต ์Budapest 

เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮั งการี  ประ เทศที่มากด ว้ย

ศลิปวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์  ซึง่ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึ่ง
ของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองทีม่ ีแม่น ้าดานูบ ไหล

ผ่านกลางเมอืง ซึง่แบ่งเป็นสองฝ่ังคอืฝ่ังทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่
ไอของประวัตศิาสตร์ บดูา และฝ่ังทีห่รูหราล ้าหนา้สมัยใหม่ดว้ย

วทิยาการ เปสต ์อันเป็นทีม่าของชือ่เต็มของเมอืงหลวงแห่งนี้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครบดูาเปสต ์

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัวรีบุรุษ Hero Square สถานทีส่รา้ง

ขึน้เพื่อระลกึถงึวรีบุรุษผูก้อบกูช้าต ิและยังใชใ้นพธิสีวนสนาม
ของทหารฮังการี ชม อนุสาวรียข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 

Monument of Stephen 1 ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ 

เดินทางผ่าน
ชุมชนโ รมั น

โบราณขึ้นสู่  
คาสเซิล่ฮลิล ์

Castle Hill 

ถ่ายรูปเป็นที่
ร ะ ลึ ก กั บ

คฤหาสน์ของ
ก ษัต ริย์แ ล ะ

โบราณสถาน
ซึ่ ง ยั ง มี
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ร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอรแ์มน บาสเตยีน Fishermen’s 
Bastion ทีส่ะทอ้นประวัตศิาสตรก์ารสรา้งชาตฮิังกาเรยีน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผู ้

เสยีสละชวีติ ปกป้องบา้นเมอืงในตอนทีถู่กพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบรเิวณนี้ยังเป็นทีต่ัง้
ของ โบสถแ์มทเทยีส Matthias Church เป็นโบสถ์ส าคัญของเมืองทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ทีโ่ดดเดน่ดว้ยยอดโบสถอ์ันงดงาม เคยใชเ้ป็นทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุแด่กษัตรยิ์
มาแลว้หลายพระองค ์ชม มหาวหิารเซนต ์สตเีฟ่น St. Stephen's Cathedral ใจกลางเมอืง จากนัน้อสิระ

ทกุทา่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ในย่านถนนคนเดนิ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นม ตา่งๆมากมาย

และมเีวลาใหค้ณะไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงฮังกาเรยีน อาทเิชน่ผา้ลกูไม,้ ผา้ปัก, เครือ่งแกว้, ไขร่ะบายส ี
น าทา่น ลอ่งแมน่ า้ดานูบ Danube Cruise แม่น ้าสายโรแมนตคิ มนตเ์สน่หไ์ม่เสือ่มคลาย ซึง่นอกจากจะแบ่ง

ประเทศฮังการีทัง้ประเทศแลว้ ยังไดแ้บ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซกีดว้ย ภายในตัวนครหลวงทัง้สองฝ่ังมี
สะพานทีส่รา้งอย่างงดงามทอดขา้มแม่น ้าดานูบเชือ่มตดิต่อระหว่างนครหลวงทัง้สองฝ่ังเป็นจ านวน 8 แห่งนคร

หลวง ส่วนหนึ่งตัง้อยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครใหเ้ป็นภาพอันน่าประทับใจ 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของธรรมชาต ิและเรอืแลน่ผ่านชม อาคารรฐัสภา State House เป็นอาคารแบบนีโอ
โกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป

ตลอดจนอาคารบา้นเรอืนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแมน่ ้าดานูบ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวยีนนา Vienna เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย น าท่านชอ้ปป้ิง พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท 

Parndorf Outlet ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิ

Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’ s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North 

Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 
Versace ฯลฯ ** พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท Parndorf Outlet 

จะปิดทุกวนัอาทติย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรอืวนัหยุด
ประจ าปีของชาวพืน้เมอืง อาจมกีารสลบั หรอื ปรบัเปลีย่น

วนัส าหรบัชอ้ปป้ิงอกีคร ัง้ ** 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยาน เวยีนนา ประเทศออสเตรยี 
 

22:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

QR186 
 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

04:50 น. เดนิทางถงึ โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

08:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 
 

18:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่
เกนิ 12 ปี 

พกักบั
ผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
เช็ก 

เดอืน  มกราคม 

19 ม.ค. 61 - 26 ม.ค. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

24 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

09 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

16 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

เดอืน  มนีาคม 

09 ม.ีค. 61 - 16 ม.ีค. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

26 ม.ีค. 61 - 02 เม.ย. 61  48,999 46,999 44,999 8,500 4,000 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
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 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 45 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ
เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี
ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
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4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วนั 
หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุพรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านสง่เอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูเช็ก 
 

สถานทีต่ดิตอ่ 
การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า

ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้
ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสภุาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ
บตัร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี

อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 
3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน

สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื

เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาอังกฤษ

เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 
ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  

2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี)้  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 

 หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไมส่ามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
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 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  

 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 
4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ตจนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 

หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั  
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  เช็ก 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  
สญัชาต ิ  สถานทีเ่กดิ   

ประเทศ    
4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)   

  

     รหัสไปรษณีย ์
  

4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
2.4 โทรศพัทบ์า้น   

 3.4 ทีท่ างาน   
 4.4 มอืถอื    

 5.4 โทรสารFax   

 6.4 E-Mail   
 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      

1.5 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   
                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

.52 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 

.71 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

 .72 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
.73 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
.74 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

.75 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

.76 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
.77 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
.78 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
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       เหตผุลในการเดนิทาง   
.79 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

 
.710 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

        เหตผุลในการเดนิทาง   
8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  

8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   

8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   
9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ     ☒ โสด ☒ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ☒ แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) ☒ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 
 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   

11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน  
 

  
12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ☒ ม ี  ☒ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน   บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า   บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ☒ ม ีรายได ้  บาท ☒ ไมม่ ี

 1.14 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 
☒ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ☒ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่  

  
21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

1.22 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   
2.22 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  

22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 

  
 

กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 
23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

 
ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  

ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

   


