
 

1 

 

 

 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก  

สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมากทีส่ดุในปีนี ้

เยอรมนั   มวินคิเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์สดุอลงัการกบัปราสาทนอย
ชวานสไตน ์

ออสเตรยี สกัคร ัง้หนึง่ตอ้งไป “ฮลัลส์ตทั”เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ทีส่วยทีส่ดุในโลก เทีย่วซาลซบ์รูก์ 
(Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music เวยีนนา ชม
ความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

เช็ก        เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรนํา้
งามแหง่โบฮเีมยี กรงุ ปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิที่
ทอดขา้มแมนํ่า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town และชมปราสาทแหง่ปราก 
อลงัการสวยงาม 

สโลวาเกยี กรงุบราตสิลาวา่ เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่ง
แมนํ่า้ดานบูทีบ่รเิวณพรมแดน ของสโลวคั ออสเตรยี 

ฮงัการ ี   บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมนํ่า้ดานบู ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่
งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมนํ่า้ดานบู  พรอ้มลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานบู 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  ทา่อากาศยานมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

3  มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐั
เช็ก                                 

5  สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาติ
สลาวา่ 

6  บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in 
Parndof – บดูาเบส                             

7  บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่า้ดานูบ                                  

8  ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

29 Jan - 05 Feb 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

12 - 19 Feb 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

19 - 26 Feb 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

26 Feb - 05 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

05 - 12 Mar 2019  51,900  51,900 51,900 20,000 12,500 

12 - 19 Mar 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

19 - 26 Mar 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 

26 Mar - 02 Apr 2019  52,900  52,900 52,900 20,000 12,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

18.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋า
สมัภาระ 

20.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

01.50  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059 

07.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดหูนาวจะ6ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา 
(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมอืงเล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพือ่นําทา่นเดนิทางขึน้โดยซตัเติล้บสัสู่

ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein 
Castle (ถา่ยรปูดา้นนอก) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด์
ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตนต์ัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิายซึง่เป็น
ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที2่หรอืเจา้ชายหงสข์าวชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆที่
ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอรซ์ ึง่เป็นนักประพันธ์
เพลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่1)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 
124 กม./2ชม.) และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคัง่ทีส่ดุของยโุรป 
ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า
กอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
เป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน 
ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์นําทา่นเทีย่วชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถา่ยรปูดา้น
นอก ไมว่า่จะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) สนามฟตุบอลทีไ่ดร้ับฉายาวา่
เป็นเรอืยาง ดว้ยรปูรา่งลกัษณะทีด่จูะคลา้ยเรอืยาง สามารถจผุูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 
70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามสาํหรับการซอ้มและแขง่ของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ 
อลอินัซ ์อารน่ีา ยังมสีสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดชุนดิเดยีวกบัทีใ่ช ้

ในการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic 
Tower) หอคอยสญัญาณวทิยแุละโทรทัศนท์ีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเดน่เหนือเมอืง
มวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จดุชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภัณฑ ์มา
เรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ทีเ่ป็นเหมอืน
จดุเริม่ตน้ของการทําความรูจั้กกบัมวินคิ ปัจจุบนัทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีส่าํหรับงานพธิี
ตา่งๆ ทีส่าํคญัของเมอืง บรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลสัซน์ีท้า่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่
(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชทํ้าการแทนศาลาวา่การเกา่ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้า่ยดว้ย
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หอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต ศาลาวา่การเกา่ (Old 
Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลสัซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลงันี้เป็นศาลา
วา่การของเมอืงมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก่็ยังสวยและสงา่
ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่3 มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซึง่ตัง้อยูท่างทศิใตข้อง
สนามบนิ มวินคิ ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง144 กม. 2.15 ชม.)ซึง่มวีวิทวิทัศน์
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทางนําทา่น
ชมเมอืงซาลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึ ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบรูก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขต
ตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่วลูฟ์กงัอามา
เดอสุ โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยงัเป็นสถานทีถ่า่ยทําของภาพยนตร์
เรือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีดู นําทา่นชมสวนมริา
เบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกที่
โดง่ดงั  ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้นําทา่นขา้มแมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืง
เกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเกา่ 
ใหท้า่นถา่ยรปู ตอ่จากนัน้นําทา่นถ่ายรปู บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse บา้นสี

เหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มากกวา่ 20 ปี 
ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลงัหนึง่ บา้นหลงันี้ถกูดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนั ไม่
ไกลจากกนัเป็นจตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) เป็นจัตรุัสยา่นกลางเมอืงอยูใ่กล ้
มหาวหิารแหง่เมอืงซาลสบ์วรก์( Salzburg Cathedral) มน้ํีาพสุไตลบ์าโรกเป็น
จดุเดน่ของบรเิวณนี้ แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ
หรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรุัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืง
เกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.
1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรนุนเ์มอืงนี้ดูๆ  อะไรก็
โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโม
สารท์ไปหมดทัง้ส ิน้ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม./1.15ชม.) ชม
หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ
ใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยีและมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่น
ภวังคแ์หง่ความฝัน จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Ceske 
Budejovice (ระยะทาง 221 กม.3.15 ชม.) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่5) 

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

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐั
เช็ก                                 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26
กม. 30นาท)ี นําชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรนํา้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้ับการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมอืงนี้
ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุ
กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่าํคญัแหง่หนึง่
ของโลก นําทา่นถา่ยรปูปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้ง
ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมนํ่า้วอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และ
โบสถเ์กา่กลางเมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary 
เมอืงนํา้พุรอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่)  

บา่ย  เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกของประเทศเชก็ มี
ชือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น้ําแร ่การทําสปา และการทําเครือ่งแกว้ ชือ่เสยีงเหลา่นี้ทําให ้
Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่จีดุขายเพือ่เยีย่มชมน้ําพรุอ้นและสปาเป็นหลกั วา่
กนัวา่ ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบอ่น้ําแรข่องเมอืงนี้จากการ
ไปตามลา่กวางในป่า กวางตวันัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบํา่น้ําแรแ่หง่หนึง่ เมือ่ตามไปดู
กลบัเห็นกวางวิง่หนีออกไปไดอ้ยา่งไมน่่าเชือ่ จงึคาดวา่น้ําแรนั่น้คงมคีณุสมบตัพิเิศษที่
ทําใหก้วางหนีไปได ้และจากจํานวนบอ่น้ําแรน้ํ่าพรุอ้นทีม่เีกอืบรอ้ยบ่อ มเีพยีง ๑๒ บอ่ที่
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ใชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธรุกจิสปา เพือ่การบําบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความงาม นี ่ จงึ
เป็นทีม่าของน้ําแรศ่กัดิส์ทิธิแ์หง่เมอืงนี ้ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุนัเป็นทีน่ยิม
ของผูค้นทัว่โลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชือ่ทีม่มีาแตส่มยัโบราณ เชญิ
ทา่นทดลองดืม่น้ําแร ่ซึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่
ออกมาเหมอืนกาน้ํา ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวง
ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรม
แหง่อดุรทศิ   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ มือ้ที8่ อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: Hotel International prague หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน
ปรากตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล** 

 

วนัที ่5 สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาท
บาตสิลาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)เป็นสะพานเกา่แก่
สไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town 
สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่
15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่คํา้ยัน 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนี้ก็
คอืรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่
ในจํานวนนี้มรีปูปัน้ของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St.John Nepomuk) เป็นรปูปัน้ทีเ่กา่แก
ทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1683 สะพานแหง่นี้เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลกัษณ์
หนึง่ของกรงุปรากนําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่
บนเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์
Premyslid ซึง่ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร 
เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาต
ให ้เขา้ชม) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็น
มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่กบ็พระศพของกษัตรยิส์าํคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,
พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงั
หลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับ
ของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) 
ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึวางจําหน่ายอยูม่ากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) 
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บา่ย  จากนัน้นําเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava)(ระยะทาง 328กม.3.15 
ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยีตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบที่
บรเิวณพรมแดนของสโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐ
เชก็ นําทา่นเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava castle) ซึง่เป็นอาคาร
ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แตส่มัย
ศตวรรษที ่9–18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีาร
กอ่สรา้งใหมอ่กีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเมอืง
ไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี้(ถา่ยรปูดา้นนอก) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่11) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบ
ราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัที ่6 บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in 
Parndof – บดูาเบส                             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 80กม. 1.15 ชม. 
ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชม
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม
เกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารได ้
ถกูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่น
พระราชวัง ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราช
สาํนักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20  จากนัน้
เดนิทางไปนําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn 
Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 
1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่
ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์
(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดให ้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุข ์ยากของประชาชน จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35
กม.45นาท)ี ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 



 

8 

 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุ
บดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี
(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่นัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 
“ไขม่กุแหง่แมน้ํ่าดานูบ”  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่13) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

  

 

วนัที ่7 บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่า้
ดานูบ                                  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนัน้นําชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ 
ถา่ยรปูจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นําทา่นชม โบสถแ์มท
เธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิ์
มาแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระ
ปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ 
อกีมากมาย สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธคิ หลงัคาสลบัส ี สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุใน
ศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรง
มา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 ทีอ่ยูห่นา้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการ ใหญโ่ตทีม่จีดุ
ชมววิเหนือเมอืงบดูา ทา่นสามารถชมความงามของแมน้ํ่าดานูบไดเ้ป็นอยา่งด ีป้อมแหง่
นี้สรา้งขึน้ตัง้แตค่.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน ชมสะพาน Chain Bridge, 
Elizabeth Bridgeและ Parliament จากมมุสงู จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานูบอนั
เลอืงชือ่ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้
เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่
งดงามเป็นทีรํ่า่ลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 
365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้น
การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย  หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่นํา
ทา่นเชค็อนิเดนิทางกลบั 

17.30  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

01.45  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

12.30  คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

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

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

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

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท + (คา่บรกิารวซีา่ 3,500 บาท) 
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กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมตํ่า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอื
ขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 
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  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จาก
บรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 
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เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัทําการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด

เงือ่นไขรวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจาํ 

1.  พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุานําไปตอ่
อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมี
วซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รปูถา่ยมี
อายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้ง
เป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

(ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3.  เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

      - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

กรณีเด็กอายตํุา่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

กรณีเด็กอายตํุา่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

      - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
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โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื
รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง 
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดย
สามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนา
พาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวี
ซา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณี
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทํางาน ทีทํ่างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอ
วซีา่) 

 4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที่
ทา่นทํางานปัจจบุนั โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลา
งานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลัง
ครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงาน
เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  

 4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดสาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ)  

 4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ 
สถานทตูไมรั่บพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน 
กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ  

 4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิ
ของตนเองหรอืสาม ีในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี
(Sponsor Letter) ระบชุ ือ่-สกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จง
เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิ
ขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่า
ของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ 
(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก
ประจํา (บญัชสีว่นตวั) รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํา่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมตํ่า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดง
ใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสู่

ภมูลํิาเนา  

 5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชี

ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํา่เสมอ) 
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 ทัง้นี ้ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั 
สายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ 
ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ  หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชี

ไมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจาก
ธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

 กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดั
หมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลู
ความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่ และ
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่น
เป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการ
พจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่
ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบทกุกรณี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น
การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี หาก
ถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้   

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการ
เชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไป
อํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์
ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่
นําสง่สถานทตูเชน่กนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทตูเพือ่
พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ
เทา่น ัน้ !!พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่ ี
นโยบายรบัแปลเอกสาร 
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