
 

 

EAST EUROPE WoW  เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค 
ฮังการี  8วัน 5คืน  

 

สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – ปราสาทบาตสิลาว่าโฮเอนิชวังเกา 
 ปราสาทนอยชวานชไตน์  - ป้อมชาวประมง 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - สนามบนิโดฮา 

18.00  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบตัรโดยสารและ
โหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.25  ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงโดฮา เที่ยวบนิที่ QR835 

23.10  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานมิวนิค – โฮเอนิชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค 

01.50  ออกเดินทางตอ่โดยสายการบนิการ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบนิที่ QR059 

07.00  เดินทางถงึทา่อากาศยานมวินิค ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดหูนาวจะ
6ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโฮเอนิชวังเกา 
(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมืองเลก็ๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรียเพื่อน าทา่นเดินทางขึน้โดยซตัเติล้บสัสูป่ราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
Neuschwanstein Castle (ถ่ายรูปด้านนอก) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ซึง่ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยายซึง่เป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่2หรือเจ้าชายหงส์ขาวชม
ความวจิิตรพิสดารของห้องตา่งๆที่ได้รับการตกแตง่อยา่งงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ซึง่เป็นนกัประพนัธ์
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที่ 1)  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 124 กม./2ชม.) และเป็นเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮมับร์ูก) และเป็นหนึง่ในเมืองมัง่คัง่
ที่สดุของยโุรป ซึง่มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวก
เข้าเป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จึงมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนั
เลือ่งช่ือ ซึง่ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์ น าทา่นเที่ยวชมไฮไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูปด้านนอก 
ไมว่า่จะเป็น อลอิันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) สนามฟตุบอลที่ได้รับฉายาวา่เป็นเรือยาง ด้วยรูปร่างลกัษณะทีด่จูะคล้าย
เรือยาง สามารถจผุู้ เข้าชมได้มากถึงประมาณ 70,000 ที่นัง่ และใช้เป็นสนามส าหรับการซ้อมและแขง่ของทีมชาติเยอรมนี 
นอกจากนี ้อลอินัซ์ อารีนา่ ยงัมีสสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาได้เพราะสร้างจากวสัดชุนิดเดียวกบัท่ีใช้ในการสร้างยานอวกาศ
ขององค์การนาซา่อีกด้วย โอลิมปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) หอคอยสญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์ที่สงูถึง 291 เมตร โดด



 

 

เดน่เหนือเมืองมิวนคิ ด้านบนเป็นทัง้จดุชมววิแบบ 360 องศา ร้านอาหารและพิพิธภณัฑ์ มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) 
จตัรัุสกลางใจเมืองในเขตเมืองเกา่ที่เป็นเหมือนจดุเร่ิมต้นของการท าความรู้จกักบัมิวนิค ปัจจบุนัท่ีเห็นเป็นเหมือนพืน้ท่ี
ส าหรับงานพิธีตา่งๆ ท่ีส าคญัของเมือง บริเวณจตัรัุสมาเรียนพลสัซ์นีท้า่นจะได้เห็น ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall) ที่ได้
ใช้ท าการแทนศาลาวา่การเก่าตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต 
ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) ตัง้อยูใ่นบริเวณจตัรัุสมาเรียนพลสัซ์ อาคารสขีาวสะอาดหลงันีเ้ป็นศาลาวา่การของเมือง
มิวนิคมาตัง้แตปี่ 1310 แม้จะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก็่ยงัสวยและสง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปด้านนอก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที่2) 

ที่พกั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ตดิงานแฟร์ หรือมี
เทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่ 3 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตทัท์- Ceske Budejovice 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซาลซ์บูร์ก ( Salzburg ) ออสเตรียซึง่ตัง้อยูท่างทศิใต้ของสนามบิน มิวนิค ประเทศ
เยอรมนี (ระยะทาง144 กม. 2.15 ชม.)ซึง่มีววิทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ออสเตรีย เนินภเูขาหญ้า สลบัทะเลสาบ
ตลอดเส้นทางน าทา่นชมเมืองซาลบูร์กที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่จงึ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบร์ูกตัง้อยูบ่นฝ่ัง
แมน่ า้ซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคตีกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา่วล์ูฟกงั
อามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าของภาพยนตร์เร่ือง The Sound of Music 
ภาพยนตร์เพลงทีย่ิ่งใหญ่ฮอลลวีดู น าท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวงัมิราเบล ท่ีมีการจดัสวนใน
สไตล์บาร็อกที่โดง่ดงั  ให้ทา่นเก็บบนัทกึภาพประทบัใจ จากนัน้น าทา่นข้ามแมน่ า้ซาลส์ซคัสูย่า่นเมืองเก่าและสามารถ



 

 

มองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบร์ูก ที่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ ให้ทา่นถ่ายรูป ตอ่จากนัน้น าทา่นถา่ยรูป บ้านเลขที่ 
9 ถนน Geteidegasse บ้านสเีหลอืงเลขที่ 9 เป็นสถานท่ีที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันีม้ากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขา
ย้ายไปอยูอ่กีหลงัหนึง่ บ้านหลงันีถ้กูดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั ไม่ไกลจากกนัเป็นจตุัรัสเรสซิเดนท์ 
(Residenzplatz) เป็นจตัรัุสยา่นกลางเมืองอยูใ่กล้มหาวิหารแหง่เมืองซาลส์บวร์ก( Salzburg Cathedral) มีน า้พสุไตล์
บาโรกเป็นจดุเดน่ของบริเวณนี ้แล้วอิสระให้ทา่นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่องข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสกัการะมหา
วิหารของซาลบร์ูก ที่ตัง้อยูต่รงจตัรัุสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเกา่แถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึง่เป็นสว่นท่ีเป็นมรดกโลก
ยเูนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนให้สว่นท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองนีดู้ๆ  อะไรก็โม
สาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของที่ระลกึนบัร้อยชนดิร้อยอยา่งก็ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้สิน้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 4) 

บา่ย  น าทา่นออกเดินทางสู ่ฮัลล์สตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม./1.15ชม.) ชมหมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 
เมืองทีต่ัง้ อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติก
ที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไขม่กุ
แหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่น
ภวงัค์แหง่ความฝัน จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่เมือง Ceske Budejovice (ระยะทาง 221 กม.3.15 ชม.) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที่ 5) 

ที่พกั: CPI Hotels, as. หรือ Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเชก็                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่6) 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาท)ี น าชมเมืองที่ได้ช่ือวา่เป็น
เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 



 

 

Heritage)เมืองนีต้ัง้อยูริ่มสองฝ่ังของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงั
ได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก น าทา่นถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) 
บริเวณรอบนอก ซึง่สร้างขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 
มีอายเุกา่แก่กวา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ฝ่ังตรงข้ามเป็นยา่นเมืองเกา่
คลาสสคิ Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคาร์โลวี่ วารี Karlovy Vary เมืองน า้พุ
ร้อน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่7)  

บา่ย  เมืองคาร์โลวี่ วารี Karlovy Vary เป็นเมืองที่อยูท่างทศิตะวนัตกของประเทศเช็ก มีช่ือเสยีงในเร่ืองบอ่น า้แร่ การท าสปา 
และการท าเคร่ืองแก้ว ช่ือเสยีงเหลา่นีท้ าให้ Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ีจดุขายเพื่อเยี่ยมชมน า้พรุ้อนและสปาเป็น
หลกั วา่กนัวา่ ในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผู้ ค้นพบบอ่น า้แร่ของเมืองนีจ้ากการไปตามลา่กวางในป่า กวางตวั
นัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบ ่าน า้แร่แหง่หนึง่ เมื่อตามไปดกูลบัเหน็กวางวิง่หนีออกไปได้อยา่งไมน่า่เช่ือ จึงคาดวา่น า้แร่นัน้
คงมคีณุสมบตัิพิเศษที่ท าให้กวางหนีไปได้ และจากจ านวนบ่อน า้แร่น า้พรุ้อนท่ีมีเกือบร้อยบอ่ มีเพียง ๑๒ บอ่ที่ใช้ดืม่กิน ที่
เหลอืใช้ในธุรกิจสปา เพื่อการบ าบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพื่อความงาม นี่  จึงเป็นท่ีมาของน า้แร่ศกัดิ์สทิธ์ิแหง่เมืองนี ้ น าเดิน
ชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจบุนัเป็นที่นิยมของผู้คนทัว่โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสขุภาพ ตามความเช่ือที่มีมาแตส่มยัโบราณ 
เชิญทา่นทดลองดืม่น า้แร่ ซึง่ต้องดื่มกบัแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ ได้เวลา
สมควรน าทา่นเดินทางสู ่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตี
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า มือ้ที่8 อาหารท้องถิ่น 

ที่พกั: Hotel International prague หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

** ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมอืงใกล้เคียง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร์ หรือมีเทศกาล** 

 



 

 

วันที่ 5 สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 9) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางไปชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)เป็นสะพานเกา่แก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแมน่ า้วลัตาวาที่
เช่ือมระหวา่ง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบรูณ์ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 15 มคีวามยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอมอ่ค า้ยนั 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนีก็้คอืรูปปัน้โลหะของเหลา่
นกับญุสไตล์บารอกที่ตัง้อยูส่องข้างสะพานราว 30 องค์ ซึง่หนึง่ในจ านวนนีม้ีรูปปัน้ของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John 
Nepomuk) เป็นรูปปัน้ท่ีเก่าแกทีส่ดุบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแหง่นีเ้ปรียบเสมือนเป็นอีกสญัญลกัษณ์หนึง่
ของกรุงปรากน าทา่นเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยูบ่นเนินเขาตัง้แตส่มยัคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน
สมยัเจ้าชาย Borivoj แหง่ราชวงศ์ Premyslid ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร 
เซนต์ วิตสั (St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพธีิภายในมหาวิหาร อาจไมไ่ด้รับอณญุาตให้ เข้าชม) อนังามสง่าด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัวา่เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปราก ซึง่พระเจ้าชาร์ลที่ 4 
โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดิ
นานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมเิลีย่นที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ที่สดุ
ของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมี
ร้านขายของที่ระลกึวางจ าหนา่ยอยูม่ากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 10) 

บา่ย  จากนัน้น าเดินทางสู ่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava)(ระยะทาง 328กม.3.15 ชม.) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ที่สดุของ
ประเทศสโลวาเกียตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก น าทา่นเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผืนผ้าตัง้อยูบ่น
เนินเขาร็อกกีฮิ้ลล์ริมฝ่ังแมน่ า้ดานบูสร้างขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 9–18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหม้เสยีหายจากนัน้มีการก่อสร้าง
เร่ือยมา และมีการก่อสร้างใหมอ่กีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองได้จากมมุของ
ปราสาทแหง่นี(้ถ่ายรูปด้านนอก) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที่ 11) หลังอาหารน าท่านเดนิทางเข้าที่พัก 

ที่พกั: Holiday inn Bratislava หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

**ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมอืงใกล้เคียง กรณีโรงแรมในบราติสลาว่า ติดงานแฟร์ หรือมี
เทศกาล**  



 

 

 

วันที่ 6 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชนิบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดา
เบส                             

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่12) 

น าทา่นเดินทางสูก่รุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 80กม. 1.15 ชม. ผา่นชมเส้นทางธรรมชาตขิองทวิเขา
สงูและพืน้ท่ีอนัเขียวชอุม่ของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงาม
สถาปัตยกรรมเกา่แก่ ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารได้ถกูท าลายไปใน
ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม ่ อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงั ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่
อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบร์ูก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  จากนัน้เดินทาง
ไปน าทา่นเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮบัสบวร์ก ซึง่มีประวตักิาร
สร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ให้สร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 
1,441 ห้องในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโออ่า่ของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั 
ซึง่ได้รับการตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจงสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเต
เฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็น
การแก้บนตอ่ความทกุข์ ยากของประชาชน จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ให้เวลาทา่นได้อิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 

บา่ย  น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชผา่นยา่นเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3
ชม.)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถงึกบัได้รับการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู”  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที่ 13) หลังอาหารน าท่านเดนิทางเข้าที่พัก 



 

 

ที่พกั:  Mercure Budapest Buda Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

**ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในบูดาเบส ตดิงานแฟร์ หรือมี
เทศกาล**  

  

 

วันที่ 7 บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น า้ดานูบ                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 14) 

จากนัน้น าชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรูปจากภายนอกของอาคาร
พระราชวงัโบราณ น าท่านชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกฎุให้กษัตริย์
มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียสซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริย์ผู้
ทรงสร้างสิง่ก่อสร้างทีง่ดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลงัคาสลบัส ี สวยงามอนัเป็นจดุเดน่
ที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยูห่น้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น าทา่นเข้าชมปอ้มปราการ ใหญ่โตที่มี
จดุชมววิเหนือเมืองบดูา ทา่นสามารถชมความงามของแมน่ า้ดานบูได้เป็นอยา่งดี ปอ้มแหง่นีส้ร้างขึน้ตัง้แตค่.ศ.1905 โดย
กลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ Parliament จากมมุสงู จากนัน้น าทา่น 
ล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัเลอืงช่ือชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในชว่ง600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกนั
อยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นท่ีร ่าลอื ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที่สร้างข้ามแมน่ า้
ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใช้ในการสร้างได้ถกูน ามาจากประเทศ
องักฤษเช่นกนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 15) เมนูอาหารท้องถิ่น 



 

 

บา่ย  หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport เพื่อน าทา่นเช็คอินเดินทางกลบั 

17.30  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200 

23.50  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 

 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

01.45  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ QR834 

12.30  คณะเดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

29 Jan - 05 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 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้
ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท + (ค่าบริการวีซ่า 3,500 บาท) 

กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมลูยื่นวีซา่พร้อมเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง 



 

 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดนิทำง (จะต้องมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและจ ำนวน
หน้หนังสือเดนิทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ **กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิได้ทุกกรณี และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัใกล้เคียงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ จ ากัดกระเป๋า 1ชิน้ น า้หนัก 30 กิโลกรัม ถอืขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกนั
วินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ 
Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวามคุ้มครองเบือ้งต้น ดงันี ้

- การสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ

  ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอายมุากกวา่ 16 ปี หรือน้อยกวา่ 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 

  ผู้ เอาประกนัภยัที่อายนุ้อยกวา่ 16 ปี หรือมากกวา่ 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 



 

 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัทมากกวา่ข้อบงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ
น าเที่ยวที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบตัิเหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianzได้ กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลกูค้ามีวซีา่เชงเก้นอยูแ่ล้วหกัออกจากคา่ทวัร์ 2,200 บาท 

6.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

6. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป ส าหรับหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทับใจและน า้ใจจากท่าน 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณีใกล้วนัเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 20วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การประกันภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ.การ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จากบริษัทประกนัทัว่ไปและ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดัไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

14. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

  

  

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวซ่ีาเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวีซ่า 10-15 วนัท าการ 

** กรณีผู้สมัครเคยสแกนลายนิว้มือภายใน 3 ปี กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1.  พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรุณาน าไปตอ่อายกุ่อนน าสง่ และมีจ านวนหน้าเหลอื
อยา่งน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซา่ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
กบัทางสถานฑตู 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดอืน ห้ามตกแตง่รูป,ห้าม
สวมแวน่ตา,ห้ามใสเ่คร่ืองประดบั,ห้ามใสค่อนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่นัน้ 

(ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 



 

 

3.  เอกสารส่วนตัว (ถ้าม)ี 

- ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบตัรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทตูตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ) 

      - ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าเคยมกีารเปลีย่น) 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบ้าน/ส าเนาสตูิบตัร 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บิดา/มารดา ไมไ่ด้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - ส าเนาทะเบยีนบ้าน/ส าเนาสตูิบตัร 

      - หนงัสอืยินยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นัน้ หากเดก็เดินทางไปกบับิดาเพยีงผู้ เดียว จะต้องมีหนงัสอืรับรองยินยอมให้บตุรเดินทางจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้ เดียว จะต้องมีหนงัสอืรับรองยินยอมให้บตุรเดินทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ด้เดินทางกบับิดา-
มารดา จะต้องมีหนงัสอืรับรอง ยนิยอมให้บตุรเดินทางกบับคุคลทีส่าม พร้อมกบัยินยอมสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการเดินทางให้กบัเดก็ โดยสามารถขอ
เอกสารได้ที่ส านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานท่ีอยูต่ามทะเบยีนบ้านของทา่น (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา-
มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ด็ก
แสดงตวัยื่นค าร้องขอวีซา่ บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตวัพร้อมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าที่ท่ีรับยื่นวีซา่ กรณีบิดา-มารดา
หย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจบุนั (เอกสารมีอาย ุ30วนั ก่อนยืน่ค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใช้หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานปัจจบุนั โดยระบตุ าแหนง่งาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ, วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยโุรป (โดยไม่ตอ้งระบชืุอ่ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมา

ปฏิบตัิงานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามผูมี้อ านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้)  



 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คดัส าเนาไม่เกิน 90 วนั 
พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ)  

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองฉบับจริงจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบ
ประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ  

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ), หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไ่ด้เดินทาง
ร่วมกนักบัสามี จ าเป็นต้องมจีดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบชืุ่อ-สกลุ วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบตุร ทีมี่

ความสมัพนัธ์ร่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

4.6 กรณีกจิการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว่ไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย
แนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได้ พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สญัญาเชา่, โฉนด

ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.  หลักฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากประจ า (บญัชีสว่นตวั) รายการเดนิบญัชี
ย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาเลอืกบญัชีที่มีประวตัิการเดินบญัชีที่สมบรูณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม า่เสมอ) และมียอดเงินคงเหลอือยูใ่นบญัชีนัน้ๆไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มฐีานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อทา่นเดินทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา  

5.2 ผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชีแ้จงความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผู้ เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง
การเงิน ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาเลอืกบญัชีที่มีประวตัิการเดินบญัชีที่สมบรูณ์ มียอดเงิน 

เข้า-ออก สม ่าเสมอ) 

ทัง้นี ้ผู้ที่สามารถสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-น้องท้องเดียวกนั สายเลอืดเดียวกนัเทา่นัน้!! กรุณาระบ ุช่ือ-สกลุ ลง
ในจดหมายชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ และสะกดช่ือ - สกลุ ให้ตรงกบัพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรือมีประวัตกิารเดนิบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดนิบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวนันัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชตีิดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 



 

 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวซีา่ท้ายโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัข้อมลูความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าสง่
ข้อมลูให้กบัทางสถานทตูพิจารณา เพื่ออนมุตัคิ าร้องขอวซีา่ และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตัิ/ข้อมลูสว่นตวัแทนผู้สมคัรได้ หากสถานทตู
ตรวจพบวา่ข้อมลูของทา่นเป็นเทจ็/ข้อมลูไมถ่กูต้องกบัความเป็นจริง ทา่นอาจถกูปฏิเสธวีซา่ หรืออาจสง่ผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณา

เอกสารลา่ช้ามากยิ่งขึน้ 

เมื่อทา่นช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัสง่ให้กบับริษัทฯทนัที !! หากด าเนินการลา่ช้า 
อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพิจารณาวซีา่ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบทกุกรณี 

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ทา่นได้ช าระไปแล้วทกุกรณี 

หากถกูปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวซีา่ใหม่ ผู้สมคัรต้องช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่สถานทตูนดัหมาย 
(โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหาก
สถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้กบัทางบริษัท เพื่อน าสง่สถานทตู

เช่นกนั 

กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิน าเรียนสถานทตูเพื่อพิจารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่
ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 


