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EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโล
วาเกยี ฮงัการ ี8วนั5คนื 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่ว 5ประเทศ กบัโปรแกรมทีน่า่
เทีย่วมากทีส่ดุ เก็บครบทกุไฮไลท ์

เยอรมนั   มวินคิเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์สุดอลงัการกบั
ปราสาทนอยชวานสไตน ์

ออสเตรยี สกัคร ัง้หนึง่ตอ้งไป “ฮลัลส์ตทั”เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ทีส่วยทีสุ่ดในโลก เทีย่ว
ซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of 

Music เวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่
ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

เช็ก        เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น

เพชรนํา้งามแหง่โบฮเีมยี กรงุ ปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)เป็นสะพาน
เกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ํา้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town 

และชมปราสาทแหง่ปราก อลงัการสวยงาม 

สโลวาเกยี กรงุบราตสิลาวา่ เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยู่

รมิฝั่งแมน่ํา้ดานูบทีบ่รเิวณพรมแดน ของสโลวคั ออสเตรยี 



ฮงัการ ี   บูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ํา้ดานูบ ชมเมอืงทีไ่ด ้
ชือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ํา้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ํา้
ดานูบ 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways (QR) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  
สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

3  
มวินคิ – ซาลซบ์ูรก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

4  
Ceske Budejovice - เชสกี ้ครุมลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                 

5  
สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรุงบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

6  บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดา
เบส                             

7  
บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมน่ํา้ดานูบ                                  

8  
ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

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

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

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

18.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู8 
เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

01.50  ออกเดนิทางต่อโดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059 

07.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่ง
ฤดูหนาวจะ6ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮ

เอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) ระยะทาง113 กม. เมอืงเล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรยีเพือ่นําทา่นเดนิทางขึน้โดยซตัเติล้บสัสูป่ราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนดซ์ึง่ปราสาท

นอยชวานสไตน์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิายซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที2่หรอื
เจา้ชายหงสข์าวชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์



ดวากเนอรซ์ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่1) เมนูอาหารทอ้งถิน่ขาหมเูยอรมนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีระยะทาง 127 กม. และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึง่
ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์
นําทา่นเทีย่วชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถา่ยรูปดา้นนอก ไม่ว่าจะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) 
สนามฟตุบอลทีไ่ดรั้บฉายาว่าเป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่างลักษณะทีดู่จะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึ
ประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้มและแข่งของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ อลอิันซ ์อารน่ีา 

ยังมสีสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดุชนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนา
ซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) หอคอยสญัญาณวทิยุและโทรทศัน์ทีส่งูถงึ 291 เมตร โดด
เด่นเหนือเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภัณฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์

(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ทีเ่ป็นเหมอืนจุดเริม่ตน้ของการทําความรูจ้ักกบั
มวินคิ ปัจจุบนัทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีสํ่าหรับงานพธิตี่างๆ ทีสํ่าคัญของเมอืง บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซน์ี้ทา่นจะ
ไดเ้ห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชทํ้าการแทนศาลาว่าการเกา่ตัง้แต่ปี 1874 สงัเกตไดง่้ายดว้ย

หอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต ศาลาวา่การเกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยู่ใน
บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินคิมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผา่น
มากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรูปดา้นนอก 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่)เมนูอาหารจนี  

ทีพ่กั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่3 
มวินคิ – ซาลซบ์ูรก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซึง่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิ มวินคิ ประเทศ
เยอรมน ีระยะทาง144 กม. ซึง่มวีวิทวิทศัน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ออสเตรยี เนนิภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบ

ตลอดเสน้ทางนําทา่นชมเมอืงซาลบูรก์ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 
ซาลบรูก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก

ในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กงัอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่า่ยทํา
ของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ิง่ใหญฮ่อลลวีูด นําทา่นชมสวนมริาเบล 
(Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดัง  ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพ

ประทบัใจ จากนัน้นําทา่นขา้มแม่น้ําซาลสซ์คัสูย่่านเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้
โดดเด่นอยู่บนเนนิเหนือเมอืงเกา่ ใหท้า่นถา่ยรูป ต่อจากนัน้นําทา่นถา่ยรูป บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse 
บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยู่อกี
หลังหนึง่ บา้นหลังนี้ถกูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบนั ไม่ไกลจากกนัเป็นจตัรุสัเรสซเิดนท ์

(Residenzplatz) เป็นจัตุรัสย่านกลางเมอืงอยู่ใกลม้หาวหิารแหง่เมอืงซาลสบ์วรก์( Salzburg 
Cathedral) มน้ํีาพุสไตลบ์าโรกเป็นจุดเด่นของบรเิวณนี้ แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทาง
ถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้น

เกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีน
ใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนี้ดูๆ อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ย
ชนดิรอ้ยอย่างก็ตรารูปโมสารท์ไปหมดทัง้สิน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) อาหารทอ้งถิน่ Grilled Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม.) ชมหมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 
4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่า

เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยีและมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-



Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน จนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืง Ceske Budejovice (ระยะทาง 221 กม.3.15 ชม.)เพือ่เขา้สูท่ีพ่ักแรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่5) 

หลงัทานอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: CPI Hotels, as. หรอื Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครุมลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐั

เช็ก                                 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน้ํางาม
แหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)

เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี 
หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นําทา่นถา่ยรูปปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ํา้วอลตาวา (Vltava River) 
ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงนํา้พรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่  Roast Duck 

บา่ย  เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเช็ก มชีือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น้ําแร่ 
การทําสปา และการทําเครือ่งแกว้ ชือ่เสยีงเหล่านี้ทําให ้Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่จีุดขายเพือ่เยีย่ม

ชมน้ําพุรอ้นและสปาเป็นหลัก ว่ากนัว่า ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบอ่น้ําแร่ของเมอืงนี้
จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบํา่น้ําแร่แหง่หนึง่ เมือ่ตามไปดูกลับเห็นกวางวิง่
หนีออกไปไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ จงึคาดว่าน้ําแร่นัน้คงมคีุณสมบตัพิเิศษทีทํ่าใหก้วางหนีไปได ้และจากจํานวนบอ่

น้ําแร่น้ําพุรอ้นทีม่เีกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง ๑๒ บอ่ทีใ่ชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธรุกจิสปา เพือ่การบําบดัรักษาโรคต่างๆ 
และเพือ่ความงาม นี ่ จงึเป็นทีม่าของน้ําแร่ศักดิส์ทิธิแ์หง่เมอืงนี ้ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบนัเป็นทีน่ยิม
ของผูค้นทัว่โลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชือ่ทีม่มีาแต่สมัยโบราณ เชญิทา่นทดลองดืม่น้ําแร่ ซึง่

ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา ไดเ้วลาสมควรนําทา่น
เดนิทางสู ่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตี
เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดร

ทศิ   

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ม ือ้ที8่ อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: Hotel Duo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืม ี
เทศกาล** 

 



วนัที ่5 
สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรุงบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้ม

แม่น้ําวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง Old Town และ Little Town นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague 
Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid 
ซึง่ปัจจุบนัเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral) 
(กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย
ศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 
และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลายแลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden 
Lane) ซึง่ปัจจุบนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึวางจําหน่ายอยู่มากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่10) 

บา่ย  จากนัน้นําเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี
ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐ

เช็ก นําทา่นเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่
บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแม่น้ําดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9–18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มี
การกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารกอ่สรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทศันียภาพอันงดงามของ
เมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแหง่นี(้ถา่ยรูปดา้นนอก) 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่11) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัที ่6 บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดา

เบส                             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 80กม. 1.15 ชม. ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติ
ของทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัว
อาคารไดถ้กูทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวัง ฮอ
ฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษ

ที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20  จากนัน้เดนิทางไปนําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ
ต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.

1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทบั ซึง่ไดรั้บการ
ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เต
เฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อความทกุข ์ยากของประชาชน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่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 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 

กม. 3ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่นัสมัยและสวยงามดว้ย
ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“ไข่มุกแหง่แม่น้ําดานูบ”  



คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบูดาเบส ตดิงานแฟร ์

หรอืมเีทศกาล**  

  

 

วนัที ่7 
บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมน่ํา้ดานูบ                                  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนัน้นําชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถา่ยรูปจากภายนอก
ของอาคารพระราชวังโบราณ นําทา่นชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่

จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระ
ปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย สรา้งใน
สไตลน์ีโอ-โกธคิ หลังคาสลับส ี สวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 ทีอ่ยู่หนา้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการ ใหญโ่ตทีม่จีุดชมววิเหนือเมอืงบดูา 
ทา่นสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดเ้ป็นอย่างด ีป้อมแหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชาวประมงฮังกาเรยีน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ Parliament จากมุมสงู จากนัน้นําทา่น 
ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบอันเลอืงชือ่ชมความงามของทวิทศัน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้
เรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน 
สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทกุ
ชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่นําทา่นเช็คอนิเดนิทางกลับ 

17.30  ออกเดนิทางกลับสูก่รุงโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่8 
ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

01.55  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 

12.55  คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท

จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั
และจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ

ค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีค่าปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 



  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิทมากกว่าขอ้บงัคับ ตาม 

พ.ร.บ.ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลูกคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้หกัออกจากค่าทวัร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่าง  ๆ

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารย ืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณี
ใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้



10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  

(สาธารณรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาดําเนนิการยืน่ 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุกอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 

2.  รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรงปัจจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป หา้มสวม

แว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง
ครบกําหนด 



4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้า
หยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เทา่นัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุ
ในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ําลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจาก
มารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ่้ายใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้ง
ไปทําทีสํ่านักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลง
ลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย 

กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุร
แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของ
สามกี็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-
นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปัจจุบนั) 

ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภู่มลํิาเนา 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของ
บญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 14 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่
จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูย ืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้ง เนื่องจากเป็น
ขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่
คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีก
สมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะ

สง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่น
จัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของสถานทตู
เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ต่อทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 



  

 



 

  

 


