
QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย เช็ก สโลวคั ฮงัการี 8วนั 5คืน  

 

EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมนั 
ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 คุม้เวอร ์

เยอรมนั      มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี    ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีส่ดุในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโม
สารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงาม
ของพระราชวงัเชนิบรนุน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบ์ูรก์ 

เช็ค             เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรงุปราก 
ชมสะพานชารล์ส ์สะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old 
Town และ Little Town และชมความงดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก 

สโลวาเกยี  เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่ง
แมน่ า้ดานบูที ่

ฮงัการ ีบูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่
งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานบู  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 



เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways (QR) 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 3,500 บาท** 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์(ถา่ยรปูดา้นนอก) - 
มวินคิ 

3  มวินคิ – ซาลซบ์ูรก์– สวนมริาเบล -ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - ฮลัลส์ตทัท ์– เวยีนนา 

5  ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ (ถา่ยรปู
ดา้นนอก) 

6  บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(ถา่ยรปูดา้นนอก) - 
McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 

7  บูดาเบส – สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport 

8  ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

24 Sep - 01 Oct 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

01 - 08 Oct 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

22 - 29 Oct 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

07 - 14 Nov 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

14 - 21 Nov 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

21 - 28 Nov 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

04 - 11 Dec 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 



13 - 20 Feb 2020  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

20 - 27 Feb 2020  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

06 - 13 Mar 2020  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

20 - 27 Mar 2020  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

16.00  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋า
สมัภาระ 

20.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

23.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วันที่ 

2 สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์(ถา่ยรปูดา้นนอก) - มวินคิ 

01.

50  

ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059 

07.

00  

เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร เดนิทางสูเ่มอืง ชวงัเกา (schwangau ) (124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เป็นเมอืง
ชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมน ีเมอืงชวงัเกาตัง้อยูต่ดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี ดา้น
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเมอืงอยูต่ดิกบัทะเลสาบฟอรเ์กนิ เมอืงนีเ้ป็นทีต่ัง้ของปราสาททีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุของเยอรมันอยา่งปราสาทนอยชวานชไตนแ์ละปราสาทโฮเอนิชวงัเกา 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูโ่ฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยีเพือ่น าทา่นเดนิทางขึน้ปราสาทโดย Shuttle bus ชมความ
สวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ถา่ยรปูดา้นนอก ซึง่
ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย สรา้งในสมยัพระเจา้
ลดุวจิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ.1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลก 
ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ 
วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรด ปรานยิง่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ 
(Munich)(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยัง



เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมัง่
คั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
เป็นของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด 
เพรทเซล และเบยีร ์น าทา่นเทีย่วชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถา่ยรปูดา้นนอก ไมว่า่จะเป็น อลอินัซ ์
อารนีา่ (Allianz Arena) สนามฟตุบอลทีไ่ดร้บัฉายาวา่เป็นเรอืยาง ดว้ยรปูรา่งลักษณะทีด่จูะ
คลา้ยเรอืยาง สามารถจผุูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามส าหรบัการซอ้ม
และแขง่ของทมีชาตเิยอรมน ีนอกจากนี ้อลอินัซ ์อารน่ีา ยงัมสีสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะ
สรา้งจากวสัดชุนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาว
เวอร ์(Olympic Tower) หอคอยสญัญาณวทิยแุละโทรทศันท์ีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเดน่เหนอื
เมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จดุชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหาร และพพิธิภณัฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์
(Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ทีเ่ป็นเหมอืนจดุเริม่ตน้ของการท าความรูจั้กกับ
มวินคิ ปัจจบุันทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีส่ าหรับงานพธิตีา่งๆ ทีส่ าคัญของเมอืง บรเิวณจัตรุัสมา
เรยีนพลัสซน์ีท้า่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทนศาลาวา่การ
เกา่ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต 
ศาลาวา่การเกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตรุสัมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลัง
นีเ้ป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก็่ยังสวยและสงา่
ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich City West 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน
มวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

 

 

วันที่ 3 มวินคิ – ซาลซบ์ูรก์– สวนมริาเบล -ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี(144ก.ม./2ช.ม)  ซึง่
ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็น
เอกลกัษณ์ของออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชมเมอืง
ซาลบูรก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใน
ปี ค.ศ.1997 ซาลบซูร์ก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับ
เทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่วลูฟ์กงัอามาเดอสุ 



โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าของภาพยนตเ์รือ่ง 
The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลวิูด๊ จากนัน้ น าทา่นชมสวนมริา
เบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวงัมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกที่
โดง่ดัง  ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพประทบัใจ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)พเิศษ เมน ูGrilled Trout 
ปลาเทราตย์า่ง 

บ่าย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 
4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราว
กบัภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพ
เพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุ
แหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
ถา่ยรปูสวยๆที ่เซ็นทรลัสแควร ์(Central Square Marktplatz) จัตรุัสกลางเมอืงที่
โดดเดน่ดว้ยรปูปั้นโฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย ชมโบสถพ์ารชิ 
(Parish Church) ถา่ยรปูดา้นอก โบสถส์วยรมิทะเลสาบแหง่นีม้อีายกุวา่ 500 ปี
แลว้แตก็่เป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงเชสเกบุดเยยอวตีเซ (Ceske Budejovice) (221ก.ม./3ช.ม)  เป็นเมอืงใน
สาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในเขตเซาทโ์บฮเีมยี ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าวลัตาวา 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่5) 

ทีพ่กั: HGrand Hotel Zvon  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4ดาว  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - ฮลัลส์ตทัท ์– เวยีนนา 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26
กม. 30นาท)ี น าชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้บัการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมอืงนี้
ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุ
กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแหง่หนึง่
ของโลก น าทา่นถา่ยรปูปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้ง



ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดบัสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และ
โบสถเ์กา่กลางเมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary 
เมอืงน า้พรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) อาหารจนี 

บ่าย  น าทา่นไปยงั Mill Colonnade เป็นสถานทีท่ีม่บีอ่น ้าพรุอ้นถงึ 5 แหง่ในอาคาร
เดยีวกัน  และ Market Colonnade อาคารบอ่น ้ารอ้นทีส่รา้งเป็นลายฉลสุขีาว มลีวดลาย
ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ ซึง่อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาเยอืนบอ่น ้ารอ้นแตล่ะบอ่คอื
การชมิน ้าแรธ่รรมชาต ิทีม่รีสชาตแิตกตา่งกันไป อกีทัง้ทีน่ีย่งัมภีาชนะพเิศษส าหรับดืม่
น ้าแรอ่กีดว้ย เรยีกวา่ แกว้พอรซ์เลน ซึง่เป็นแกว้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกาน ้า โดยพอรซ์เลน
แตล่ะบอ่ก็จะสรา้งขึน้มาแตกตา่งกันใหเ้หมาะสมกบัน ้าแรใ่นบอ่นัน้ๆ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญย่งันยิมเก็บแกว้พอรซ์เลนเป็นของทีร่ะลกึอกีดว้ย และน าทา่นถา่ยรปูกบั 
Colonnade Spring ซึง่เป็นองัคารรปูทรงสวยงามในรปูแบบของนโีอ-บาร็อค เป้นลาน
น ้าพเุตน้ระบ าโดยมเีพลงประกอบ และไปยงั St.Peter and Paul Cathedral เพือ่
ถา่ยรปู ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) (ระยะทาง 127 กม 2 
ชม.) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโล
วาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่ อาหารทอ้งถิน่เมน ูDuck in plum sauce  

ทีพ่กั: Hotel International Prague  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมใน เวยีนนา ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

 

 

วันที่ 5 ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 
(ถา่ยรปูดา้นนอก) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจบุันเป็น
ท าเนยีบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus 
Cathedral)(กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสงา่
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่
ใหญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็น



ทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 
และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal Palace) ที่
เป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีน
ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุันมรีา้นขาย
ของทีร่ะลกึวางจ าหน่ายอยูม่ากมาย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที1่0 อาหารจนี  

บ่าย  น าเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4 ชม.)  เมอืงหลวง
และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดน
ของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ น าทา่น 
เดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava castle) (ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึง่เป็น
อาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่
สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมี
การกอ่สรา้งใหมอ่กีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของ
เมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี ้น าทา่นไปถา่ยรปูที ่St. Martin Carthedral และ
อสิระเลอืกซือ้สนิคา้และเดนิเลน่ถา่ยรปูที ่Old Town 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่1 อาหารจนี  

ทีพ่กั:  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลา
วา่ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล** 

 

 

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

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (80 กม/ 1 ชม.)ผา่น
ชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่
ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กู
ท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, จากนัน้
เดนิทางไปน าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกที ่พระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn 



Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวตักิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 
1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่
ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้บัการตกแตง่อยา่งวจิติ  รบรรจงสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกที ่
พระราชวงัฮอฟบูรก์ เป็นอดตีพระราชวงัหลวงใจกลางกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 
สว่นหนึง่ของพระราชวงัในปัจจบุันเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดอีอสเตรยี 
ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมบาโรก ตอ่มาใหท้า่นถา่ยรปูดา้นนอก
อกีที ่Strauss Garden Vienna หรอือนุเสารยีท์ีเ่วยีนนา และเดนิเลน่ที ่City Hall 
จากนัน้ไดเ้วลาชอ้ปป้ิงน าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาท)ี ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุ
บูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี
(Hungary) ซึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามวา่เป็น 
“ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ”   

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที1่3 อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิ
ทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Park Inn By Radisson Budapest หรอืระดบัใกลเ้คยีง 4 ดาว 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่น วนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล** 

 

 

 

วันที่ 7 บูดาเบส – สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

น าทา่นถา่ยรปูที ่สะพานเชน (Chain Bridge) หรอืสะพานโซ ่เป็นหนึง่ในสะพานที่
สวยทีส่ดุในยโุรปทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ สะพานนีเ้ปิดใชใ้นปี 1849ถอืไดว้า่เป็นดัง่
สญัลกัษณ์ของบดูาเปสท ์สะพานเชนแหง่นีเ้ป็นสะพานถาวรแหง่แรกทีท่อดตัวขา้ม
แมน่ ้าดานูบ สรา้งโดยวศิวกรชาวองักฤษชือ่ William Tierney Clark เหล็กทกุชิน้ลว้น
น ามาจากองักฤษ เป็นสะพานทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก ทีส่ะพานเชนนีม้รีปูปั้น



แกะสลักสงิหโ์ตทีส่ะพาน และมเีรือ่งราวต านานตา่งๆ มากมายทีม่กัจะเชือ่มโยงกบั
สะพานแหง่นี ้เชน่มตี านานเลา่วา่สงิโตเฝ้าอยูท่ัง้ 2 ฝ่ังของสะพานนีไ้มม่ลี ิน้เป็นตน้ 
สะพานนีอ้นุญาตใหเ้ดนิขา้มไดใ้นเวลากลางคนืววิจะสวยงามเป็นอยา่งยิง่ไมว่า่คณุจะ
มองไปทางไหน และเพือ่ใหไ้ดช้มทศันยีภาพทีง่ดงามทีส่ดุ 

  จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู(คา่ลอ่งเรอืรวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) อันเลอืงชือ่
ชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกัน
อยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่
ร ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 
นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งได ้
ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเชน่กัน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) 

บ่าย  หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตบิูดาเปสต ์เฟเรนตส ์ลซิท ์
เพือ่น าทา่นเชค็อนิเดนิทางกลบั 

17.30  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

วันที่ 8 ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

01.40  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

12.40  คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้



ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายุ **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 



2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ 

ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภยัทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกันนีจ้าก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ

อบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเวบ็ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 



5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

8. ไมร่วมคา่วซี่าวซีา่เชงเกน้  3,500 บาท 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซี่า 10-15 วนัท าการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์**
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด
เงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1.  พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
น าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถา่ย
มอีายุไมเ่กนิ 3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และ
ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

(ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

3.  เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

      - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

      - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้ง
มหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมี
หนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง
ใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอื
ผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และ
เซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่บัยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกั
หลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน (เอกสารมอีาย ุ30วนั กอ่นยืน่ค า
รอ้งขอวซีา่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่น
ท างานปัจจบุัน โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลา
งานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกติ
หลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจาก

หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)  



4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ)  

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตู
ไมร่บัพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่น

ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของ
ตนเองหรอืสาม ีในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี
(Sponsor Letter) ระบชุ ือ่-สกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมาย

ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขาย
สนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่า
ของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็น

ตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก
ประจ า (บัญชสีว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่น

เดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิ

บัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก 
สม ่าเสมอ) 

ทัง้นี ้ผูท้ ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน 
สายเลอืดเดยีวกันเทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - 
สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบูรณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิ
บญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อก
จากธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดั
หมายยืน่วซี่า 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ 



เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลู
ความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ 
และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลู
ของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่
ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มร่บัผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้ 

บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ
ทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไป
อ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวาม
ประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทาง

บรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่
พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบาย
รบัแปลเอกสาร 

  



 


