
 

 

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

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่ว
มากทีส่ดุในปีนี ้

เยอรมนั    แฟรงกเ์ฟรติ ์เมอืงทีส่ ำคัญส ำหรับจัดงำนเทศกำลประจ ำแมน่ ้ำไรน ์มคีวำมแยวเป็นอันดับ
สำมของทวปียโุรปเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและพำณชิยท์ีส่ ำคัญของเยอรมนรีวมทัง้เป็น
ศนูยก์ลำงกำรธนำคำรกำรเงนิ 

ออสเตรยี  ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสำบทีจั่ดไดว้ำ่สวยทีส่ดุในโลก กรงุเวยีนนำ ชมควำมงดงำม
ของพระรำชวงัเชนิบรนุน ์แหง่รำชวงศฮ์ับสบ์รูก์ 

เช็ก          เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงเพชรน ้ำงำมแหง่โบฮเีมยี  กรงุปราก ชม
สะพำนชำรล์ส ์สะพำนเกำ่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำวลัตำวำทีเ่ชือ่มระหวำ่ง Old Town และ Little 
Town และชมควำมงดงำมอลงักำรของปรำสำทแหง่ปรำก 

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวำเกยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำ
ดำนูบที ่

ฮงัการ ีบูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ ้ำดำนูบ เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่งดงำมตดิ
อันดบัโลกดว้ยทศันยีภำพบนสองฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ ้ำดำนูบ 



เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways (QR) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

09 - 16 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

16 - 23 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

23 - 30 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

04 - 11 Apr 2019  53,900  53,900 53,900 20,000 12,500 

14 - 21 Apr 2019  55,900  55,900 55,900 20,000 12,500 

24 Apr - 01 May 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

02 - 09 May 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

11 - 18 May 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

15 - 22 May 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

29 May - 05 Jun 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

01 - 08 Jun 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

16.00  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ออกบัตรโดยสำรและโหลดกระเป๋ำ
สมัภำระ 

19.35  ออกเดนิทำงสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR833 

23.25  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – เมอืงนเูรมเบริก์ - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี

01.45  ออกเดนิทำงตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR069 



06.40  เดนิทำงถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลำทอ้งถิน่
ชำ้กวำ่ประเทศไทยประมำณ 6 ชัว่โมง กรณุำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกใน
กำรนัดหมำยเวลำ)  น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร แฟรงกเ์ฟิรต์เป็น
เมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและพำณชิยท์ีส่ ำคัญของเยอรมนรีวมทัง้เป็นศนูยก์ลำงกำร
ธนำคำร กำรเงนิ และกำรคำ้หุน้ทีส่ ำคัญของประเทศ ผำ่นชมมหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ 
(Frankfurt Cathedral) (ใชร้ะยะทำง 13 ก.ม./ 30 นำท)ี นัน้เป็นโบสถท์ีม่คีวำม
สวยงำมเเละเกำ่เเกอ่ยำ่งมำกในเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ทีน่ีถ่อืวำ่เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ทีม่ี
ควำมส ำคัญส ำหรบัเมอืงเเหง่นี ้โดยมันประดบัประดำดว้ยควำมหรหูรำเเละสวยงำมเป็น
อยำ่งมำก พรอ้มกบัคณุสำมำรถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงำมของเมอืงเเหง่นี ้โดยสถำนที่
ทอ่งเทีย่วเเหง่นีนั้น้เป็นสถำนทีส่ ำคัญของอำณำจักรโรมันอันศกัดิส์ทิธิจ์ำกนัน้น ำทำ่น
แวะถำ่ยรปูที ่โบสถเ์ซนตป์อล (Paulskircha/ St. Paul's Church) (ถา่ยรปูดา้น
นอก) เป็นโบสถท์ีม่คีวำมสวยงำม  อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ของครสินกิำยโปรเตส
แตนท ์และทำงดำ้นกำรเคลือ่นไหวทำงประชำธปิไตยของเยอรมันสรำ้งขึน้ใน ค.ศ. 
1789-1833 จนกระทัง่ 18 มนีำคม ค.ศ. 1944 โดนระเบดิโจมต ีและหลงัจำก
สงครำมโลกครัง้ที ่2ไดร้บักำรบรูณะเป็นอำคำรประวตัศิำสตรแ์หง่แรก เพือ่ท ำกำรเฉลมิ
ฉลองวนัชำตคิรัง้ที ่100 และไดเ้ปิดท ำกำรใหมอ่กีครัง้ ในวนัที ่18 เมษำยน ค.ศ. 1948 
ปัจจบุันไดเ้ปิดเป็นอนุสรณ์สถำนใหก้ับชำวเยอรมัน และเป็นทีส่ ำหรับจัดนทิรรศกำรและ 
กจิกรรมสำธำรณะ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีม่ี
อำคำรบำ้นเรอืนแบบโบรำณทีส่วยงำมเป็นเอกลกัษณ์ มปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 900 
ปี และเมือ่สมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถำนทีแ่หง่นีเ้ป็นกองบญัชำกำรทำง
กำรทหำรเพือ่ ตอ่สูใ่นสงครำมโลกครัง้ที ่2 และตวัเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรรถลม่
เสยีหำยเกอืบทั่วทัง้เมอืง แตช่ำวเมอืงก็ไดร้ว่มกันบรูณะใหก้กลับมำอยูใ่นสภำพ
ใกลเ้คยีงของเดมิมำกทีส่ดุ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)  

บำ่ย  น ำทำ่นถำ่ยรปูกบั ปราสาทนเูรมเบริก ์(Nuremberg Castle) จำกนัน้ไปยงั 
St.Lawrence’s Church และ Church of Our Lady เพือ่ถำ่ยรปูและชมควำม
สวยงำมดำ้นนอก จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงคำรโ์ลวี ่วำร ีKarlovy Vary เมอืงน ้ำพุ
รอ้น (ระยะทำง 241 กม 3.30 ชม.)เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทีอ่ยู่
ทำงทศิตะวนัตกของประเทศเชก็ มชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ำแร ่กำรท ำสปำ และกำรท ำ
เครือ่งแกว้ ชือ่เสยีงเหลำ่นีท้ ำให ้Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่จีดุขำยเพือ่เยีย่ม
ชมน ้ำพรุอ้นและสปำเป็นหลกั วำ่กันวำ่ ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผู ้
คน้พบบอ่น ้ำแรข่องเมอืงนีจ้ำกกำรไปตำมลำ่กวำงในป่ำ กวำงตวันัน้บำดเจ็บและตกลง
ไปในบอ่น ้ำแรแ่หง่หนึง่ เมือ่ตำมไปดกูลับเห็นกวำงวิง่หนอีอกไปไดอ้ยำ่งไมน่่ำเชือ่ จงึ
คำดวำ่น ้ำแรนั่น้คงมคีณุสมบตัพิเิศษทีท่ ำใหก้วำงหนไีปได ้และจำกจ ำนวนบอ่น ้ำแรน่ ้ำพุ
รอ้นทีม่เีกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง ๑๒ บอ่ทีใ่ชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธรุกจิสปำ เพือ่กำร
บ ำบัดรักษำโรคตำ่ง  และเพือ่ควำมงำม นีจ่งึเป็นทีม่ำของน ้ำแรศ่กัดิส์ทิธิแ์หง่เมอืงนี ้น ำ
เดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมำใชบ้รกิำรรกัษำ
สขุภำพ ตำมควำมเชือ่ทีม่มีำแตส่มยัโบรำณ เชญิทำ่นทดลองดืม่น ้ำแร ่ซึง่ตอ้งดืม่กบั
แกว้พเิศษโดยเฉพำะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีำกยืน่ออกมำเหมอืนกำน ้ำ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Hotel Palacky  ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 



 

วนัที ่3 เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– กรงุปราก - ปราสาทแหง่ปราก - Ceske Budejovice 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

หลงัจำกรบัประทำนอำหำรเชำ้ น ำทำ่นไปยัง Mill Colonnade เป็นสถำนทีท่ีม่บีอ่น ้ำพุ
รอ้นถงึ 5 แหง่ในอำคำรเดยีวกัน  และ Market Colonnade อำคำรบอ่น ้ำรอ้นทีส่รำ้งเป็น
ลำยฉลสุขีำว มลีวดลำยทีส่วยงำมเป็นอยำ่งยิง่ ซึง่อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลำดไมไ่ดเ้มือ่มำเยอืน
บอ่น ้ำรอ้นแตล่ะบอ่คอืกำรชมิน ้ำแรธ่รรมชำต ิทีม่รีสชำตแิตกตำ่งกันไป อกีทัง้ทีน่ีย่ังมี
ภำชนะพเิศษส ำหรบัดืม่น ้ำแรอ่กีดว้ย เรยีกวำ่ แกว้พอรซ์เลน ซึง่เป็นแกว้ทีม่ลีกัษณะ
คลำ้ยกำน ้ำ โดยพอรซ์เลนแตล่ะบอ่ก็จะสรำ้งขึน้มำแตกตำ่งกันใหเ้หมำะสมกบัน ้ำแรใ่น
บอ่นัน้  ซึง่นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญย่งันยิมเก็บแกว้พอรซ์เลนเป็นของทีร่ะลกึอกีดว้ย และ
น ำทำ่นถำ่ยรปูกบั Colonnade Spring ซึง่เป็นองัคำรรปูทรงสวยงำมในรปูแบบ
ของนโีอ-บำร็อค เป้นลำนน ้ำพเุตน้ระบ ำโดยมเีพลงประกอบ และไปยงั St.Peter and 
Paul Cathedral เพือ่ถำ่ยรปู ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุปราก (Prague) 
เมอืงหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเชก็ (ระยะทำง 127 ก.ม.2.15 ชม.) อดตีเมอืงหลวง
ของสำธำรณรัฐเชก็โกสโลวำเกยี ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เชน่ นครแหง่ปรำสำท และ
โรมแหง่อดุรทศิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บำ่ย  น ำทำ่นเขำ้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รำ้งขึน้อยูบ่นเนนิเขำตัง้แต่
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจำ้ชำย Borivoj แหง่รำชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจบุันเป็น
ท ำเนยีบ  ประธำนำธบิดมีำตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus 
Cathedral) อันงำมสงำ่ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   นับวำ่เป็น
มหำวหิำรสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปรำก ซึง่พระเจำ้ชำรล์ที ่4 โปรดใหส้รำ้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1344 ภำยในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ ำคัญในอดตี  เชน่ พระเจำ้ชำรล์ที ่4,
พระเจำ้เฟอรด์นิำนดท์ี ่1 และ พระเจำ้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ ใหท้ำ่นชมควำมงำมและ
ถำ่ยรปูกบัโบสถต์นิ (Church of Our Lady before Tyn) โบสถแ์บบโกธกิซึง่มี
หอคอยคูข่องโบสถ์สงู 80 ม. และเดนิไปยังนำฬกิำดำรำศำสตร ์(Astronomical Clock)
นำฬกิำนีจ้ะตบีอกเวลำทกุ ชัว่โมง และในทกุชัว่โมงจะมรีปูปั้น 12 อัครสำวกแหง่พระเยซู
ครสิตท์ีจ่ะออกมำทำงบำนหนำ้ตำ่งเล็ก  2 บำนดำ้นบนสดุ ตำมต ำนำนไดก้ลำ่ววำ่
หลงัจำกนำฬกิำนีส้รำ้งเสร็จ คนประดษิฐก์ลไกนำฬกิำชิน้นีถ้กูควกัลกูตำใหต้ำบอด 
เพือ่ทีจ่ะไมส่ำมำรถมองเห็นแลว้จะสำมำรถไปสรำ้งนำฬกิำแบบเดยีวกันนีไ้ดอ้กี จำกนัน้
น ำทำ่นเดนิทำงไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพำนเกำ่แกส่ไตล์
โกธกิทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำวลัตำวำทีเ่ชือ่มระหวำ่ง Old Town และ Little Town สะพำน
สรำ้งในปี 1357 ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 มำเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มี
ควำมยำว 520 เมตร กวำ้ง 10 เมตร มตีอมอ่ค ้ำยัน 16 ตอ จดุเดน่ของสะพำนนีก็้คอืรปู
ปั้นโลหะของเหลำ่นักบญุสไตลบ์ำรอกทีต่ัง้อยูส่องขำ้งสะพำนรำว 30 องค ์ซึง่หนึง่ใน 
จ ำนวนนีม้รีปูปั้นของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St.John Nepomuk) เป็นรปูปั้นทีเ่กำ่แก
ทีส่ดุบนสะพำนสรำ้งเมือ่ปีค.ศ.1683 สะพำนแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่
ของกรงุปรำก น ำทำ่นเดนิทำงไปยงั Ceske Budejovice (ระยะทำง148กม. 2.30 ชม) 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่5) 

ทีพ่กั: Hotel Savoy หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4ดาว 



(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรบัเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน 
Ceske Budejovice ตดิงำนแฟร ์หรอืมเีทศกำลส ำคญัตำ่ง ** 

 

วนัที ่4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ - ฮลัลส์ตทัท ์- เวยีนนา 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทำง26
กม. 30นำท)ี น ำชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้บักำรยก
ยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมอืงนี้
ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้ำวลัตำวำ ควำมโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีำคำรเกำ่แกต่ัง้แตย่คุ
กลำงกวำ่ 300 ปี หลงัไดร้บักำรอนุรกัษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถำนทีส่ ำคญัแหง่หนึง่
ของโลก น ำทำ่นถา่ยรปูปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรำ้ง
ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปรำสำททีใ่หญเ่ป็นอันดบัสองของประเทศรองลงมำจำก
ปรำสำทปรำก มอีำยเุกำ่แกก่วำ่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบรเิวณคุง้น ้ำฝ่ังตรงขำ้มเป็นยำ่นเมอืงเกำ่คลำสสคิ Senete Square และ
โบสถเ์กำ่กลำงเมอืง จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary 
เมอืงน า้พรุอ้น (ระยะทำง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่)  

บำ่ย  น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทำง 210 กม. 3.15ชม.) 
หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อำยกุวำ่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสำบ โอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขำและป่ำสเีขยีวขจสีวย งำมรำวกบัภำพวำด กลำ่วกันวำ่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิ
ทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสำบสวยถงึ 76 
แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ำยำเมอืงนีว้ำ่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทำ่นอยูใ่น
ภวงัคแ์หง่ควำมฝัน จนสมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุเวยีนนา (ระยะทำง 288 
กม. 4.30 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิ
เขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอำคำรอนังดงำมสถำปัตยกรรมเกำ่แก ่ผำ่นชมโรง
ละครโอเปรา่ ทีส่รำ้งขึน้ในระหวำ่งปีค .ศ.1863-1869 แตต่ัวอำคำรไดถ้กูท ำลำยไปใน
ระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผำ่นพระรำชวงั ฮอ
ฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของรำชส ำนักฮปัสบรูก์ 
มำตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นดนิทำง
สู ่กรงุเวยีนนา 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่  

ทีพ่กั: Arion Cityhotel Vienna ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมใน เวยีนนา ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 



 

วนัที ่5 เวยีนนา พระราชวงัเชนิบรนุน ์McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 
- กรงุบราตสิลาวา่ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

เดนิทำงไปน ำทำ่นเขำ้ชมควำมงดงำมของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 
Palace) แหง่รำชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวตักิำรสรำ้งมำตัง้แตก่ลำงครสิตศ์ตวรรษที ่
16 และตอ่มำพระนำงมำเรยี เทเรซำ่ ใหส้รำ้งขึน้ใหมอ่ยำ่งสงำ่งำมดว้ยจ ำนวนหอ้งถงึ 
1,441 หอ้งในระหวำ่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดรูอ้น ชมควำมโออ่ำ่
ของทอ้งพระโรงและพลบัพลำทีป่ระทับซึง่ไดร้ับกำรตกแตง่อยำ่งวจิติรบรรจงสวยงำม
ไมแ่พพ้ระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศส จำกนัน้น ำชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์
(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรงุเวยีนนำ ซึง่พระเจำ้คำรล์ที ่6 โปรด
ใหส้รำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นกำรแกบ้นตอ่ควำมทกุข ์ยำกของประชำชน จำกนัน้
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทำง51
กม.1ชม.) ใหเ้วลำทำ่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำท ิเชน่ GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ อกีมำกมำย อสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง น ำเดนิทำงสู ่กรงุบราตสิลา
วา่ (Bratislava) (ระยะทำง 43กม. 1 ชม.)  เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศสโลวำเกยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรยี 
และฮังกำร ีและใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก็ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่10) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทำง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบ
ราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัที ่6 บราตสิลาวา่ - ปราสาทบราตสิลาวา่ - บูดาเบส - ลอ่งแมน่ า้ดานบู 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่1) 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava castle) ซึง่เป็น
อำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยูบ่นเนนิเขำร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบสรำ้งขึน้ตัง้แต่
สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหำยจำกนัน้มกีำรกอ่สรำ้งเรือ่ยมำ และมี



กำรกอ่สรำ้งใหมอ่กี  ครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทำ่นสำมำรถชมทศันยีภำพอันงดงำมของ
เมอืงไดจ้ำกมมุของปรำสำทแหง่นี(้ถา่ยรปูดา้นนอก) น ำทำ่นไปถำ่ยรปูที ่St. Martin 
Carthedral และอสิระเลอืกซือ้สนิคำ้และเดนิเลน่ถำ่ยรปูที ่Old Town 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที1่2 

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงโดยรถโคช้ผำ่นยำ่นเกษตรกรรมขำ้มพรมแดนสู ่กรงุ
บูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทำง196 กม. 3ชม.) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี
(Hungary) ซึง่ไดช้ ือ่วำ่เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและสวยงำมดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลำยเชือ้ชำตทิีม่อีำรยธรรม รุง่เรอืงมำนำนกวำ่พันปี ถงึกบัไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น 
“ไขม่กุแหง่แมน่ ้ำดำนูบ”  จำกนัน้น ำทำ่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู (คา่ลอ่งเรอืรวมอยูใ่น
คา่ทวัรแ์ลว้) อันเลอืงชือ่ชมควำมงำมของทวิทศันแ์ละอำรยธรรมฮงักำรใีนชว่ง600-
800 ปีมำแลว้ทีต่ัง้เรยีงรำยกันอยู ่2 ฟำกฝ่ัง ชมควำมตระกำรตำของอำคำรตำ่ง  อำท ิ
อำคำรรัฐสภำ ซึง่งดงำมเป็นทีร่ ่ำลอื ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอำคำร
ประกอบดว้ยยอด สงูถงึ 365 ยอด นอกจำกนีท้ำ่นจะไดช้ม สะพำนเชน สะพำนถำวร
แหง่แรกทีส่รำ้งขำ้มแมน่ ้ำดำนูบ โดยนำย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชำว
อังกฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งไดถ้กูน ำมำจำกประเทศองักฤษเชน่กัน 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที1่3 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Leonardo Hotel Budapest หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่น วนั
เดนิทำง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล** 

 

วนัที ่7 บูดาเบส -สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จำกนัน้น ำชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโบรำณอัน
ทรงคณุคำ่ ถำ่ยรปูจำกภำยนอกของอำคำรพระรำชวงัโบรำณ น าทา่นชม โบสถแ์มท
เธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถำนทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิ์
มำแลว้หลำยพระองค ์ชือ่โบสถม์ำจำกชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระ
ปรชีำสำมำรถมำก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรำ้งสิง่กอ่สรำ้งทีง่ดงำมในเมอืงหลวงตำ่ง  
อกีมำกมำย สรำ้งในสไตลน์โีอ-โกธคิ หลงัคำสลับส ี สวยงำมอันเป็นจดุเดน่ทีส่ดุใน
ศตวรรษที ่15 ถัดจำกโบสถเ์ป็นอนสุาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรง
มา้ ผลงำนประตมิำกรรมทีง่ดงำมของศตวรรษที ่11 ทีอ่ยูห่นำ้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น ำทำ่นเขำ้ชมป้อมปรำกำร ใหญโ่ตทีม่ี
จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูำ ทำ่นสำมำรถชมควำมงำมของแมน่ ้ำดำนูบไดเ้ป็นอยำ่งด ีป้อม
แหง่นีส้รำ้งขึน้ตัง้แตค่.ศ.1905 โดยกลุม่ชำวประมงฮงักำเรยีน ชมสะพำน Chain 
Bridge, Elizabeth Bridgeและ Parliament จำกมมุสงู  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15)  



บำ่ย  หลงัอำหำร น ำทำ่นเดนิทำงสูท่า่อากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport 
เพือ่น ำทำ่นเชค็อนิเดนิทำงกลบั 

16.20  ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.25  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

02.15  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 

12.55  คณะเดนิทำงกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร
เดนิทำง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ20ทำ่นและทำ่นยังประสงค์
เดนิทำงตอ่) โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

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

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุำช ำระมดัจ ำ ทา่นละ 20,000 บาท 

กรณุำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์



- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

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

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงด
กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้ง
คำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใด  ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

 (ตั๋วกรุป๊ไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊
เทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัได)้ 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน   

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคำ่ประกันวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณี
น ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรบัตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

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

ดังนี ้

- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อำประกันภัยทีม่อีำย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกันภัยทีม่อีำย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกันภัยทีม่อีำย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกันทีม่อีำย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผู ้
เอำประกันทีม่อีำย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อำประกันภยัทีม่อีำย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผู ้
เอำประกันทีม่อีำย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 



  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ำรท ำประกันนีจ้ำก
บรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บงัคบั ตำม พ.ร.บ. ธรุกจิน ำเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกันเฉพำะ

อบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จำกเวบ็ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำที่

บรษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่ง  

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่  ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

4. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุ
ตำ่ง  

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ควำมรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่ง  ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่กัในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 
20วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด   ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง  ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่ง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรบัควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ.กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงไดจ้ำก
บรษัิทประกันทั่วไปและควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำก
มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง  ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่ง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำที่สอ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
  

  

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 ทีย่งัไมห่มดอำย ุและมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอำย ุหำกหมดอำยกุรณุำ
น ำไปตอ่อำยกุอ่นน ำสง่ และมจี ำนวนหนำ้เหลอือยำ่งนอ้ย 2-3 หนำ้เพือ่ตดิวซีำ่ หำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่



ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตำม ควรน ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสำรอำ้งองิกบัทำงสถำน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถา่ย
มอีายุไมเ่กนิ 3เดอืน หำ้มตกแตง่รปู,หำ้มสวมแวน่ตำ,หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั,หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์และ
ตอ้งเป็นรปูทีถ่ำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

(ใบหนำ้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนำดภำพ) 

 

3.  เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร (ภำษำไทย) 

 หำกมเีอกสำรอืน่  เพิม่เตมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภำษำอังกฤษ ดงันี ้

      - ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหยำ่/ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

      - ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยมกีำรเปลีย่น) 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่18ปี (บดิำและมำรดำเดนิทำงไปดว้ย) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภำษำอังกฤษ ดงันี ้

      - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่18ปี (บดิำ/มำรดำ ไมไ่ดเ้ดนิทำง) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภำษำอังกฤษ ดงันี ้

      - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 

      - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ-มำรดำ 

โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเทำ่นัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้ง
มหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงจำกมำรดำบดิำ หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ-มำรดำ จะตอ้งมี
หนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงกบับคุคลทีส่ำม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรเดนิทำง
ใหก้บัเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ีส่ ำนักงำนเขต/อ ำเภอตำมหลกัฐำนทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของ
ทำ่น (พรอ้มแนบส ำเนำพำสปอรต์/ส ำเนำบตัรประชำชนของบดิำ-มำรดำ) โดยมนีำยอ ำเภอหรอื
ผูอ้ ำนวยกำรเขต ลงนำมและประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย โดยวนันัด
หมำยทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ บดิำ-มำรดำ จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และ
เซ็นเอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีท่ีร่บัยืน่วซีำ่ กรณีบดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกั
หลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจบุัน (เอกสำรมอีำย ุ30วนั กอ่นยืน่ค ำ
รอ้งขอวซีำ่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษัิททีท่ำ่น
ท ำงำนปัจจบุัน โดยระบตุ ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำ
งำนไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมำปฏบิัตงิำนตำมปกติ
หลงัครบก ำหนดวนัลำ พรอ้มประทบัตรำบรษัิท และลงนำมผูม้อี ำนำจอยำ่งชดัเจน (เอกสำรออกจำก

หน่วยงำนเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้)  

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองกำรจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส ำเนำไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ)  

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเทำ่นัน้ สถำนทตู
ไมร่บัพจิำรณำบัตรนักเรยีน, ใบประกำศนยีบตัร และใบรบัรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำย ุ30 วนั กอ่น

ยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ  

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐำนกำรเงนิของ
ตนเองหรอืสำม ีในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงรว่มกนักับสำม ีจ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยจำกสำม ี
(Sponsor Letter) ระบชุ ือ่-สกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ ของสำมแีละบตุร ทีม่คีวำมสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมำย

ชีแ้จงเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขำย
สนิคำ้ออนไลน ์ฯลฯ จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหลง่ทีม่ำ
ของรำยได ้พรอ้มแนบหลกัฐำนหรอืเอกสำรประกอบ อำท ิรปูถำ่ยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็น

ตน้ (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์หรอืส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำก
ประจ ำ (บัญชสีว่นตัว) รำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิำรเดนิบญัชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ่ำเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ ไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลัก เพือ่
แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทำ่น

เดนิทำงกลบัสูภ่มูลิ ำเนำ  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมำยชีแ้จงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งตนกบัผูเ้ดนิทำง 
(Sponsor Letter) พรอ้มแนบหนังสอืรับรองกำรเงนิ ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยท์ีม่รีำยกำรเดนิ

บัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิำรเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขำ้-ออก 
สม ่ำเสมอ) 

ทัง้นี ้ผูท้ ีส่ำมำรถสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยใหผู้เ้ดนิทำงได ้ตอ้งเป็นบดิำ / มำรดำ / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน 
สำยเลอืดเดยีวกันเทำ่นัน้!! กรณุำระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมำยชีแ้จง้เป็นภำษำองักฤษ และสะกดชือ่ - 
สกลุ ใหต้รงกบัพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำง 

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 

เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ กรณุำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรบัยืน่วซีำ่ทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลู
ควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกบรษัิทฯ ตอ้งน ำสง่ขอ้มลูใหก้บัทำงสถำนทตูพจิำรณำ เพือ่อนุมตัคิ ำรอ้งขอวซีำ่ 
และทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หำกสถำนทตูตรวจพบวำ่ขอ้มลู
ของทำ่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัควำมเป็นจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธวซีำ่ หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำ

ด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 

เมือ่ทำ่นช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุำกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์พรอ้มจัดสง่
ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หำกด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มร่บัผดิชอบทกุกรณี 

กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำร
ถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีท่ำ่นไดช้ ำระไปแลว้ทกุกรณี 

หำกถกูปฏเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้ 

บำงกรณี สถำนทตูอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ผูส้มคัรบำงทำ่น ทำงบรษัิทฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิ
ทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมทีส่ถำนทตูนัดหมำย (โปรดแตง่กำยสภุำพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ไป
อ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่น ตลอดทัง้ชว่ยประสำนงำนกับทำงกำรสถำนทตู และหำกสถำนทตูมคีวำม
ประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใครข่อควำมรว่มมอืใหท้ำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วใหก้บัทำง

บรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทตูเชน่กัน 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดร้บัวซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ ำเรยีนสถำนทตูเพือ่
พจิำรณำตอ่วซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของ

บรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบาย
รบัแปลเอกสาร 

  



 



 

  

 


