
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมชนัพเิศษ!!! เทยีว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทนีา่เทยีวมากทสีดุในปีน ี

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของการ
สรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทจีดัไดว้า่สวยทสีุดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานทถี่ายทํา
ภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์แหง่ราชวงศ์
ฮบัสบ์รูก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสก ีครุมลอฟ เมอืงเพชรนํางามแหง่โบฮเีมยี  กรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์สะพาน
เก่าแก่สไตลโ์กธกิททีอดขา้มแม่นําวลัตาวาทเีชือมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความ
งดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทใีหญท่สีดุของประเทศสโลวาเกยี ตงัอยูร่มิฝงัแมนํ่าดานบูท ี

ฮงัการ ี บดูาเปสต ์เมอืงทไีดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ เมอืงทไีดช้อืวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ย
ทศันยีภาพบนสองฝงัแมนํ่าดานบู  พรอ้มลอ่งเรอืแมนํ่าดานบู 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
      
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีวเพมิ ทนีงั หมายเหต ุ

9-16 ต.ค. 61 49,900  
ราคาเด็ก 0-2 ปี    

Infant 20,000 บาท  
 

12,500 25  
18-25 ต.ค. 61 49,900 12,500 25  
15-22 พ.ย. 61 49,900 12,500 25  
29พ.ย. – 6 ธ.ค. 61 49,900 12,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR980 DOH-BKK 01.55-12.55+1 
 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 15-22 พฤศจกิายน และ 29 – 6 ธนัวาคม 61 

ไฟลท์ขากลบัจะเป็น QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.55-12.30+1 
 
วนัทหีนงึ         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    
 
18.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ชนั 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อร ์
เวย ์  โดยมีเจา้หนา้ทีบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทยีวบนิท ีQR835  
23.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลยีนเครอืง 
 
วนัทสีอง         สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ                            

                      อาหารเทยีง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัวโมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําท่านเดนิทางสู่โฮ
เอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมอืงเล็กๆ
ทีสวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพือนํา
ทา่นเดนิทางขนึปราสาทโดย Shuttle bus สูป่ราสาทเขา้ชมความสวยงาม
ของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle นําชมตน้แบบ
ของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง
ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย สรา้งในสมัยพระเจา้ลุด
วจิที 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีงดงามมาก
ทสีดุอกีแหง่หนงึของโลก ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทไีดรั้บการ
ตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรงโปรดปรานยงิ 

 



 
 
 
 
 

 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มอืท1ี เมนอูาหารทอ้งถนิขาหมเูยอรมนั  
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 124 กม./2ชม.) และเป็นเมอืง

หลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนงึใน
เมอืงมังคังทสีดุของยโุรป ซงึมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า
ก่อน ก่อนทีจะผนวกเขา้เป็น
ส่วนหนึงของประเทศเยอรมน ี
จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง ทั ง ด ้ า น
ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลืองชือ ซึงไดแ้ก่ ไสก้รอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
และเบียร์ นําท่านเทยีวชมไฮ
ไลทเ์ดน่ของเมอืงถ่ายรูปดา้น
นอก ไม่ว่าจะเป็น อลอินัซ ์อารนี่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลทไีดร้บัฉายาว่าเป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่าง
ลักษณะทดีูจะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทนัีง และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้ม
และแขง่ของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี อลอิันซ ์อารน่ีา ยังมสีสีันจากการ
เปลียนสีไปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดุชนิดเดียวกับทีใชใ้นการสรา้งยาน
อวกาศขององค์การนาซ่าอีกดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) 
หอคอยสัญญาณวทิยุและโทรทัศน์ทสีงูถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมอืง
มวินคิ ดา้นบนเป็นทังจุดชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ ์
มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก่าทีเป็น
เหมอืนจุดเรมิตน้ของการทําความรูจั้กกับมวินิค ปัจจุบันทีเห็นเป็นเหมอืน
พืนทสํีาหรับงานพธิตี่างๆ ทสํีาคัญของเมอืง บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซน์ี
ท่านจะไดเ้ห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไดใ้ชทํ้าการแทน
ศาลาว่าการเกา่ตังแต่ปี 1874 สังเกตไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสงูและการ
ออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต ศาลาวา่การเกา่ (Old Town Hall) ตังอยูใ่นบรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสี
ขาวสะอาดหลังนีเป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมาตังแตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก่็ยังสวยและสงา่ดว้ย
ศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

 
คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร มอืท2ี เมนอูาหารจนี  
   ทพีกั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 
 

วนัทสีาม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice                                      

                         อาหาร เชา้,เทยีง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มอืท3ี 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซงึตังอยู่ทางทศิใต ้
ของสนามบนิมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง144 กม. 2.15 ชม.) ซงึมีววิ
ทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบ
ตลอดเสน้ทาง นําทา่นชมเมอืงซาลบรูก์ทมีชีอืเสยีงในเรอืงสถาปัตยกรรมบาร็อค 
ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบรเิวณเมืองเก่าจงึไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์ก์ตังอยู่บน
ฝังแม่นําซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคีตกวเีอกในศตวรรษที 18 
นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่ายทําของภาพยนตเ์รอืง 
The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทียงิใหญ่ฮอลวิู๊ด  นําท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายใน
บรเิวณวังมริาเบล ทีมกีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโด่งดัง  ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนันนําท่านขา้ม



 
 
 
 
 

 

แม่นําซาลสซ์ัคสูย่า่นเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ทตีังโดดเด่นอยู่บน  เนนิเหนือเมอืง
เกา่ ใหท้า่นถา่ยรปูตอ่จากนันนําทา่นชม บา้นเลขท ี9 ถนน Geteidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขท ี9 เป็นสถานททีโีม
สารท์เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีมากกวา่ 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลังหนงึ บา้นหลังนีถกูดัดแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกัน เป็น จตัุรสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) เป็นจัตุรัสย่านกลางเมอืงอยู่ใกล ้ 
มหาวหิารแห่งเมอืงซาลสบ์วรก์ ( Salzburg Cathedral) มนํีาพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณนี แลว้อสิระให ้
ท่านชมรา้นคา้ทรีายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลบูรก์ ทตีังอยู่ตรงจัตุรัส
กลางเมอืงเดนิเทยีวชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซงึเป็นสว่นทเีป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบยีนเมอืปี 
ค.ศ.1996 ซงึก็เป็นปีเดียวทีขนึทะเบียนใหส้่วนทีเป็นพระราชวังเชริ์นบรุนน์ เมืองนีเต็มไปดว้ยรูปโมสาร์ท เช่น
ชอ็กโกแลต ของทรีะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์ 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือที4 อาหาร
ทอ้งถนิ Grilled Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม. 
1.15ชม.  ) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง
ทตีัง อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม
ราวกั บ ภ าพ วาด  ก ล่ าวกั น ว่า เป็ น เมือ งที โ รแมนติกที สุด ใน 
Salzkammergut เขตทีอยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบ
สวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีว่าเป็นไขมุ่กแห่งออสเตรยี 
และเป็นพืนทีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เดนิเทียวชมเมืองเสมอืนหนึงท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความ
ฝัน จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Ceske Budejovice (ระยะทาง 221 กม. 3.15ชม.) 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ มอืท5ี อาหารจนี  
   ทพีกั:  CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทสี ี             Ceske Budejovice - เชสก ีครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                   

                       อาหาร เชา้,เทยีง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มอืท6ี 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) นําท่านชม
เมืองทีไดช้ือว่าเป็นเพชรนํางาม
แห่งโบฮเีมยีเมืองทีไดรั้บการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็น
เมื อ งม รด ก โล ก ใน  ค .ศ .1992 
(World Heritage) เมอืงนีตังอยู่รมิ
สองฝังของแม่นําวัลตาวา ความ
โดดเด่นของเมอืงทมีอีาคารเกา่แก่
ตังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลัง
ไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไว ้
ใหเ้ป็นสถานทสํีาคัญแห่งหนงึของ
โลก นําทา่นถา่ยรปู ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซงึสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเกา่แกก่วา่ 700 ปี ซงึตังอยู่รมิฝังแมนํ่าวอลตา
วา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้นําฝังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลาง
เมอืง จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีKarlovy Vary เมอืงนําพุ
รอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั มอืท7ี อาหารทอ้งถนิ  Roast Duck 
บา่ย เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทอียูท่างทศิตะวันตกของประเทศ

เช็ก มีชอืเสยีงในเรอืงบ่อนําแร่ การทําสปา และการทําเครืองแกว้ ชอืเสยีง
เหล่านีทําให ้Karlovy Vary เป็นเมอืงท่องเทยีวทมีจีุดขายเพือเยยีมชมนําพุ
รอ้นและสปาเป็นหลัก วา่กันวา่ ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผู ้
คน้พบบ่อนําแร่ของเมอืงนีจากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนันบาดเจ็บ



 
 
 
 
 

 

และตกลงไปในบํานําแรแ่หง่หนงึ เมอืตามไปดกูลับเห็นกวางวงิหนีออกไปไดอ้ยา่งไมน่่าเชอื จงึคาดวา่นําแรนั่นคงมี
คณุสมบัตพิเิศษททํีาใหก้วางหนีไปได ้และจากจํานวนบอ่นําแรนํ่าพุรอ้นทมีเีกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง ๑๒ บอ่ทใีชด้มืกนิ 
ทเีหลอืใชใ้นธรุกจิสปา เพอืการบําบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพอืความงาม น ี จงึเป็นทมีาของนําแรศ่ักดสิทิธแิหง่เมอืง
นี  นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุันเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชอืทมีี
มาแต่สมัยโบราณ เชญิท่านทดลองดืมนําแร่ ซงึตอ้งดืมกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีมีปากยืน
ออกมาเหมอืนกานํา ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู ่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐั
เช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย 
เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ มอืท8ี อาหารทอ้งถนิ  
   ทพีกั:  Hotel Duo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 ** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล** 
   
วนัทหีา้           สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

                      อาหาร เชา้,เทยีง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มอืท9ี 

จากนันนําท่านเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)
เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกทีทอดขา้มแม่นําวัลตาวาทีเชือม
ระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ใน
สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในชว่งตน้ศตวรรษท ี15 มี
ความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อคํายัน 16 ตอ จุดเด่น
ของสะพานนีก็คือรูปปันโลหะของ
เหล่านักบุญสไตลบ์ารอกทีตังอยู่สอง
ขา้งสะพานราว 30 องค์ ซึงหนึงใน
จํานวนนีมรีปูปันของเซนตจ์อหน์ เนโป
มุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปปันที
เกา่แกทสีดุบนสะพานสรา้งเมอืปีค.ศ. 
1683 สะพานแห่งนีเปรยีบเสมอืนเป็น
อกีสัญญลักษณ์หนึงของกรุงปรากนํา
ท่ าน เข้าช มปราสาทแห่งปราก 
(Prague Castle) ทีสรา้งขนึอยู่บนเนินเขาตังแต่สมัยครสิต์ศตวรรษที 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์
Premyslid ซึงปัจจุบันเป็นทําเนียบ  ประธานาธิบดีมาตังแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ วติัส (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตให ้เขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมัยศตวรรษท ี14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญ่ทสีดุในกรุงปราก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 โปรดใหส้รา้ง
ขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี
1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แกท่สีดุ
ของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซงึ
ปัจจบุนัมรีา้นขายของทรีะลกึวางจําหน่ายอยูม่ากมาย   

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั มอืท1ี0 อาหารจนี  
บา่ย นําเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 328กม.3.15 

ชม.)  เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวาเกยี  ตังอยูร่มิฝัง
แมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับ
พรมแดนสาธารณ รัฐเช็ก นําท่านเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า 
(Bratislava castle) ซงึเป็นอาคารทรงสเีหลยีมผืนผา้ตังอยู่บนเนนิเขาร็อกกี
ฮลิลร์มิฝังแม่นําดานูบสรา้งขนึตังแต่สมัยศตวรรษท ี9 – 18 ซงึเคยถูกเพลงิ
ไหมเ้สยีหายจากนันมกีารกอ่สรา้งเรอืยมา และมกีารกอ่สรา้งใหม่อกีครังในปี 
1956-1964 ซงึทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของ
ปราสาทแหง่น(ีถา่ยรปูดา้นนอก) 



 
 
 
 
 

 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ มอืท1ี1 อาหารจนี 
  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทพีกั  
   ทพีกั:  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 
วนัทหีก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 
                       อาหาร เชา้, เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มอืท1ี2  

นําท่านเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
80กม. 1.15 ชม. ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูงและพืนที
อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) 
ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ทีสรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคาร
ไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังที 2 และเปิดใหม่  อีก
ครังในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวัง ฮอฟเบริ์ก (Hofburg Palace) 
ซงึเป็นกลุ่มอาคารทีเคยเป็นทีประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มา
ตังแต่ครสิตศ์ตวรรษที 13 
จนถงึตน้ครสิต์ศตวรรษท ี
20  จากนันเดนิทางไปนํา
ท่านเขา้ชมความงดงาม
ของพ ระราช วงั เชินบ
รุ น น์  ( Schoenbrunn 
Palace) แห่งราชวงศ์ฮับ
สบวร์ก ซึงมีประวัติการ
ส ร ้า ง ม า ตั ง แ ต่ ก ล า ง
ครสิต์ศตวรรษที 16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-
1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทปีระทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่ง
วจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส จากนันนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1713 เพอืเป็น
การแกบ้นต่อความทุกข  ์ยากของประชาชน จากนันนําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย              นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3
ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซงึไดช้อืวา่เป็นเมอืงททัีนสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม
ของชนหลายเชอืชาตทิีมีอารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํา
ดานูบ”   

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ มอืท1ี3 อาหารจนี  
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทพีกั 

   ทพีกั: Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
วนัทเีจ็ด         บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่าดานบู                                      

                      อาหาร เชา้,เทยีง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มอืท1ี4 
                       จากนันนําชมบรเิวณ CASTLE HILL ซงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ

อันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นําท่าน
ชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซงึเคยใชเ้ป็นสถานทจัีดพธิี
สวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มท
เธยีสซงึเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รง
สรา้งสงิก่อสรา้งทีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สรา้งในสไตล์
นีโอ-โกธคิ หลังคาสลับส ี สวยงามอันเป็นจดุเดน่ทสีดุในศตวรรษท ี15 ถัด
จากโบสถ์เป็นอนุสาวรยีข์องพระเจ้าสตีเฟ่นที 1 พระบรมรูปทรง
ม้า ผลงานประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษที 11 ทีอยู่หนา้ ป้อม
ชาวประมง  (FISHERMEN’S BASTION) นําท่านเขา้ชมป้อมปราการ  
ใหญ่โตทีมีจุดชมววิเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่นํา
ดานูบไดเ้ป็นอย่างดี ป้อมแห่งนีสรา้งขึนตังแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม
ชาวประมงฮังกาเรียน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ 
Parliament จากมุมสูง  จากนันนําท่าน ล่องเรอืแม่นําดานูบอันเลอืงชอื
ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนช่วง600-800 ปีมาแลว้
ทีตังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ
อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทีรําลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัว
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทสีรา้งขา้มแมนํ่า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชนิทีใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจาก
ประเทศองักฤษเชน่กนั 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มอืท1ี5 อาหารทอ้งถนิ 
บา่ย              หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพอืนําทา่นเช็คอนิเดนิทางกลบั 
17.30น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทยีวบนิท ีQR200 
23.50 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลยีนเครอืง 
 
วนัทแีปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
01.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีQR980 
12.55 น.      เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR980 DOH-BKK 01.55-12.55+1 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 15-22 พฤศจกิายน และ29 – 6 ธนัวาคม 61  ไฟลท์ขากลบัจะเป็น  
                    QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.55-12.30+1 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลยีนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพอืใหท้า่นทอ่งเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางครงันจีะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขนึไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



 
 
 
 
 

 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิ (ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยนืวซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัวหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืตามทบีรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสนิ  
5.อตัราคา่บรกิารนรีวม  
1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตวักรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทนัีงเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตวักรุ๊ปเทา่นันไมส่ามารถเลอืนวนัได)้  
2. ค่าทพัีกหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนทีพัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นําหนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์นําหนกั 30 กโิลกรมั ถอืขนึเครอืงได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ และกรณีนําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทสีายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบอืงตน้ ดังน ี 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทมีอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทอีายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนอืงในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซงึความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงอืนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทังนีการทําประกันนีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทยีว  ทบีงัคบัใหบ้รษิทันําเทยีว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นนั แตทั่งนี ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซอืความคุม้ครองเพมิเตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทบีรษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทโีรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนําใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่/คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตวัแลว้ ) 



 
 
 
 
 

 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบหุรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   
12. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทยีว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทยีว เทา่นัน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซอืประกันสขุภาพ ในระหวา่ง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัวไปและควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
 

เอกสารในการขอยนืวซีา่เชงเกน้ (สาธารณรฐัเช็ก) 
ระยะเวลาดาํเนนิการยนื 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนวิมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ทยีังไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพอืตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นวิ หรอื 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครอืงประดับ ตอ้งเป็นรปูที
ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ 



 
 
 
 
 

 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน 
สําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลยีน) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน 
 
(กรณีเด็กอายตุาํกวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิทททีา่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกับบรษัิทนีและชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปยโุรป หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางานและชว่งเวลาทอีนุมัตใิห ้
ลาหยดุเพอืเดนิทางไปยโุรป เทา่นันไมต่อ้งระบชุอืประเทศ หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายุ
ไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่นนั พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชอืลกูคา้
ทรีะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง เซ็นชอืรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีําลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน (สถานทตูไมรั่บเอกสารทเีป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่) 
 เด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทังบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้บีตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทสํีานักงานเขตที
ทําเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทรัีบยนืวซีา่ดว้ย กรณีเด็กทบีดิา-มารดา
หยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทเีกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทไีมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชอื-
นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทมีดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไม่จดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชแีจงรายละเอยีดการ
ทํ างาน  แ ห ล่ งที ม าข อ งราย ได ้ พ ร อ้ ม เอ ก ส ารป ระก อ บ  เช่ น  รูป ถ่ าย ร า้น  สัญ ญ าเช่ าที  โฉ น ด ที ดิน  เป็ น ต ้น   
(เป็นภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ตัวจรงิ หรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงนิสมําเสมอ และมี
จํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอ ทจีะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมอืกลับสู่
ภมูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน ** 
a. ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ตอ้งเขียนหนังสอืรับชแีจงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

ค่าใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีออกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีออกจาก
ทางธนาคารเท่านัน )ฉ บับภาษาอังกฤษ (โดยระบุชือเจา้ของบัญชี บุคคลทีออกค่าใชจ้่าย สะกดชือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ และระบชุอืผูเ้ดนิทาง สะกดชอื - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายนืขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา
ดําเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีทบีรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกี
หนึงฉบับเพือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจัดการ
เดนิทางนใีนจดหมายดว้ย  

 
 



 
 
 
 
 

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยนืคํารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยนืขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่นนั ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจํา** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ทแีนบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนืองจากเป็นขอ้มลูทตีอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตูพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิท
ฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 
 

รายละเอยีดเกยีวกบัชอื,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพินีอ้ง,สถานทเีกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่
คนืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีก
สมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ จะ
สง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตเพือใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ
สถานทตูเรอืงวซีา่ของทา่น เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยนืวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
  

 
แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกน้ สาธารณรัฐเชก็ 

 โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนใ์นการยนืวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชอื - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชอื - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชอื / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทเีกดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทอียูปั่จจบุัน ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทรีะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชอืสถานททํีางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทอียูท่ทํีางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ทํีางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้นืๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทมีาของรายไดนั้น .......................................................................................................................... 
 
12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่



 
 
 
 
 

 

13. ชอื-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทเีกดิ ..................... 
14. ชอื-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทเีกดิ ...................... 
15. ชอื-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทเีกดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังน ี
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ททีา่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพอืยนืคํารอ้งขอวซีา่)  

............................................................................................................ 
18. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

ไมเ่คย 
เคยได ้ ใชไ้ดต้ังแตว่ันท ี.............................................. ถงึวันท ี.................................................. 

19. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทดํีาเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุอื .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูทงัหมด เจา้หนา้ทจีะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยนืวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพอืดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทาํงานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชอืบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


