
 

QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโล

วัค ฮังการี 8วัน 5คืน  

 

QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ
◊ ◊เยอรมนั เช็ค ออสเตรีย สโลวคั ฮงัการี 8

วัน 5คืน 

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เท่ียว 5 คุ้มเวอร ์

เยอรมัน      มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดสินีย์แลนด ์



ออสเตรีย    ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยทีสุ่ดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโม
สาร์ท สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก 

เช็ค             เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ํางามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก 
ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ําวัลตาวาทีเ่ช่ือมระหว่าง Old 
Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก 

สโลวาเกีย  เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ําดานูบที่ 

ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ เมืองที่ได้ช่ือว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ําดานูบ  พร้อมล่องเรือแม่น้ําดานูบ 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตาร์แอร์เวย์ Qatar 
Airways (QR) 

**ราคาทัวร์ไม่รวมคา่วีซ่า 3,500 บาท** 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 

2  สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - 
มิวนิค 

3  มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– สวนมิราเบล -ฮัลลส์ตัทท-์ Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -
ปราก สาธารณรัฐเช็ก 

5  ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา่ (ถ่ายรูป
ด้านนอก) 

6  บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - 
McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

7  สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ – สนามบิน - ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า 

8  ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 



อัตราคา่บริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

17 - 24 Sep 2019  44,900  44,900 44,900 20,000 12,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 

17.00  พร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก 
ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย ์โดยมีเจ๎าหนา๎ที่บริษัทฯ
คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋า
สัมภาระ 

20.40  ออกเดินทางสํูสนามบินกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833 

23.50+1  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่ 2 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - 
มิวนิค 

01.50  ออกเดินทางตํอโดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR059 

07.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย
ประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  นําทํานผาํนพิธตีรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร เดินทางสํูเมือง ชวังเกา 
(schwangau ) (124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี 
เมืองชวังเกาตั้งอยูํติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย ด๎านตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
อยูํติดกับทะเลสาบฟอร์เกนิ เมืองนี้เป็นที่ตั้งของปราสาททีม่ีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน
อยํางปราสาทนอยชวานชไตน์และปราสาทโฮเอนิชวังเกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที1่ เมนูอาหารท้องถิ่นขาหมู
เยอรมัน 

บําย  นําทาํนเดนิทางสํูโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรียเพื่อนาํทํานเดินทางขึน้ปราสาทโดย 
Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein 
Castle ถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย สร๎างในสมัยพระเจ๎าลุดวิจที่ 2 แหํงบาวาเรยี ในชํวง ค.ศ.1845-
86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหํงหนึ่งของโลก ชมความวิจิตรพิสดารของห๎อง
ตํางๆ ที่ได๎รับการตกแตํงอยํางงดงามด๎วยการออกแบบของริชาร์ด วากเนอร์ ซึ่งเป็นนัก
ประพันธ์เพลงที่ทรงโปรด ปรานยิ่งจากนัน้นาํทํานเดินทางสํูเมืองมิวนิค 
(Munich)(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยูํทางใต๎ของประเทศเยอรมน ีเป็นเมืองหลวงของรัฐบา
วาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ
เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรีย



เคยเป็นรัฐอิสระปกครองด๎วยกษัตริย์มากํอน กํอนที่จะผนวกเข๎าเป็นสวํนหนึ่งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตัวเองทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได๎แกํ ไส๎กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นํา
ทํานเที่ยวชมไฮไลท์เดํนของเมืองถ่ายรูปด้านนอก ไมํวาํจะเป็น อลิอันซ์ อารนี่า 
(Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ได๎รับฉายาวาํเป็นเรือยาง ด๎วยรูปรํางลักษณะที่ดูจะ
คล๎ายเรือยาง สามารถจุผู๎เข๎าชมไดม๎ากถึงประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใช๎เป็นสนาม
สําหรับการซ๎อมและแขํงของทีมชาติเยอรมนี นอกจากนี้ อลิอันซ์ อารีนาํ ยังมีสีสันจาก
การเปลี่ยนสีไปมาไดเ๎พราะสร๎างจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช๎ในการสร๎างยานอวกาศของ
องคก์ารนาซาํอีกด๎วย โอลิมปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศนท์ี่สูงถึง 291 เมตร โดดเดํนเหนือเมืองมวินิค ดา๎นบนเป็นทั้งจุดชมววิแบบ 
360 องศา ร๎านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) จัตุรัสกลาง
ใจเมืองในเขตเมืองเกาํที่เป็นเหมือนจุดเริ่มตน๎ของการทําความรู๎จักกับมวินิค ปัจจุบันที่
เห็นเป็นเหมือนพื้นที่สําหรับงานพิธีตํางๆ ที่สําคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซ์
นี้ทํานจะได๎เห็น ศาลาวาํการใหมํ (New Town Hall) ที่ได๎ใช๎ทําการแทนศาลาวาํการเกาํ
ตั้งแตํปี 1874 สังเกตได๎งํายด๎วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตํงอยําง
ประณีต ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) ตั้งอยูํในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลสัซ์ 
อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาวําการของเมืองมวินิคมาตั้งแตํปี 1310 แม๎จะผําน
มากวํา 700 ปี แตํก็ยังสวยและสงําด๎วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปด้านนอก 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที2่)เมนูอาหารจีน  

ที่พัก: Holiday Inn Express Munich City West หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณี
โรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสําคญัต่างๆ** 

 

 

วันที่ 3 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– สวนมิราเบล -ฮัลลส์ตัทท-์ Ceske Budejovice 

เช๎า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

นําทาํนเดนิทางสํูเมือง ซาลซ์บูร์ก ( Salzburg ) ออสเตรีย(144ก.ม./2ช.ม)  ซ่ึง
ตั้งอยูํทางทศิใต๎ของสนามบินมิวนคิ ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีววิทิวทัศน์สวยงามเป็น



เอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญา๎ สลับทะเลสาบตลอดเส๎นทาง นาํทํานชมเมือง
ซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ได๎รับการอนุรักษ์ไว๎เป็นอยํางดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเกําจึงได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใน
ปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตตดิกับ
เทือกเขาแอลป์ เป็นบ๎านเกดิของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวําวูล์ฟกังอามาเดอุส 
โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถาํยทําของภาพยนตเ์รื่อง 
The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงทีย่ิ่งใหญํฮอลิวู๏ด จากนัน้ นําทํานชมสวนมิรา
เบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่
โดํงดัง  ให๎ทํานเก็บบันทึกภาพประทับใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4)อาหารท้องถ่ิน Grilled Trout 
ปลาเทร้าท์ย่าง 

บําย  นําทาํนออกเดนิทางสํู ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวาํ 
4,500 ปี เมืองที่ตั้ง อยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กลําวกันวําเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบํนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้วาํเป็นไขํมุก
แหํงออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
ถํายรูปสวยๆที ่เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่
โดดเดํนด๎วยรูปป้ันโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลตาํงๆด๎วย ชมโบสถ์พาริช 
(Parish Church) ถ่ายรูปด้านอก โบสถ์สวยริมทะเลสาบแหํงนี้มีอายุกวาํ 500 ปี
แล๎วแตํก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่พลาดไมํได๎ จนสมควรแกํเวลานําทาํนเดินทางสํู
เมืองเชสเกบุดเยยอวีตเซ (Ceske Budejovice) (221ก.ม./3ช.ม)  เป็นเมอืงใน
สาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองใหญํที่สุดในเขตเซาท์โบฮีเมีย ตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําวัลตาวา 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 5)อาหารจีน  

ที่พัก: Hotel Maly Pivovar หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดนิทาง) 

  

 

 

 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade 
-ปราก สาธารณรัฐเช็ก 

เช๎า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

นําทาํนเดนิทางสํูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26
กม. 30นาท)ี นําชมเมืองทีไ่ด๎ช่ือวําเป็นเพชรน้ํางามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได๎รับการยก
ยํองจากองค์การยูเนสโก๎ให๎เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมืองนี้



ตั้งอยูํริมสองฝั่งของแมนํ้ําวลัตาวา ความโดดเดนํของเมืองที่มีอาคารเกาํแกํตั้งแตยํุค
กลางกวํา 300 ปี หลังได๎รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว๎ให๎เป็นสถานที่สําคญัแหํงหนึ่ง
ของโลก นําทาํนถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสร๎าง
ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกาํแกกํวํา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งแม่น้ําวอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบริเวณคุ๎งน้ําฝัง่ตรงข๎ามเป็นยํานเมืองเกาํคลาสสิค Senete Square และ
โบสถ์เกํากลางเมือง จากนั้นนําทํานเดินทางสํู เมืองคาร์โลวี่ วารี Karlovy Vary 
เมืองน้ําพุร้อน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที7่) อาหารจีน 

บําย  นําทาํนไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานทีท่ี่มีบํอน้าํพุร๎อนถึง 5 แหํงในอาคาร
เดียวกนั  และ Market Colonnade อาคารบํอน้าํร๎อนที่สร๎างเป็นลายฉลุสีขาว มลีวดลาย
ที่สวยงามเป็นอยํางยิ่ง ซ่ึงอีกส่ิงหนึ่งที่พลาดไมํได๎เมือ่มาเยือนบํอน้าํร๎อนแตํละบํอคือ
การชิมน้าํแรํธรรมชาติ ทีม่ีรสชาติแตกตํางกันไป อีกทัง้ที่นี่ยังมภีาชนะพิเศษสําหรับดื่ม
น้ําแรํอีกด๎วย เรยีกวาํ แก๎วพอร์ซเลน ซึ่งเป็นแก๎วที่มีลกัษณะคล๎ายกาน้ํา โดยพอร์ซเลน
แตํละบํอก็จะสร๎างขึ้นมาแตกตํางกันให๎เหมาะสมกับน้ําแรํในบํอนั้นๆ ซึ่งนักทํองเทีย่วสํวน
ใหญํยังนิยมเก็บแก๎วพอร์ซเลนเป็นของที่ระลึกอีกด๎วย และนําทํานถาํยรูปกับ 
Colonnade Spring ซึ่งเป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรปูแบบของนีโอ-บาร็อค เป้นลาน
น้ําพุเตน๎ระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพื่อ
ถํายรูป ได๎เวลาสมควรนําทาํนเดินทางสํู กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 กม 2 
ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโล
วาเกยี  ซึงได๎สมญานามมากมาย เชนํ นครแหํงปราสาท และโรมแหํงอุดรทิศ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที่8 อาหารท้องถ่ินเมนู Duck in plum sauce  

ที่พัก: Bedbank Oylmpik หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณี
โรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสาํคัญต่างๆ** 

 

 

วันที่ 5 ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา่ 
(ถ่ายรูปด้านนอก) 



เช๎า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

นําทาํนเข๎าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร๎างขึ้นอยูํบนเนินเขาตั้งแตํ
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ๎าชาย Borivoj แหํงราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็น
ทําเนยีบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแตํปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ วิตัส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงําดว๎ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวําเป็น
มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญํที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปี 
ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เกบ็พระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต  เชํน พระเจ๎าชาร์ลที่ 4,
พระเจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ๎าแมกซมิิเลีย่นที่ 2 เป็นต๎น จากนั้นนําทํานเดินทาง
ไปชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเกาํแกํสไตล์โกธิกที่ทอดข๎าม
แมํน้าํวัลตาวาที่เชื่อมระหวาํง Old Town และ Little Town สะพานสร๎างในปี 1357 ใน
สมัยพระเจ๎าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในชํวงต๎นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร 
กว๎าง 10 เมตร มีตอมํอค้าํยัน 16 ตอ จุดเดํนของสะพานนี้ก็คือรูปป้ันโลหะของเหลํา
นักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยูํสองข๎างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจํานวนนี้มีรูปป้ันของ
เซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปป้ันที่เกําแกที่สุดบนสะพานสร๎างเมื่อ
ปีค.ศ. 1683 สะพานแหํงนีเ้ปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10 อาหารจีน  

บําย  นําเดินทางสํู กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4 ชม.)  เมอืงหลวง
และเมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศสโลวาเกยี  ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้าํดานูบที่บริเวณพรมแดน
ของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล๎กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทําน 
เดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava castle) (ถํายรูปดา๎นนอก) ซึ่งเป็น
อาคารทรงส่ีเหล่ียมผนืผา๎ตัง้อยูํบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแมํน้าํดานูบสร๎างขึ้นตัง้แตํ
สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม๎เสียหายจากนั้นมีการกํอสร๎างเรื่อยมา และมี
การกํอสร๎างใหมํอีกคร้ังในปี 1956-1964 ซึ่งทํานสามารถชมทัศนียภาพอนังดงามของ
เมืองได๎จากมมุของปราสาทแหํงนี้ นาํทาํนไปถํายรูปที่ St. Martin Carthedral และ
อิสระเลือกซื้อสินค๎าและเดนิเลํนถํายรูปที่ Old Town 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที่11 อาหารจีน หลังอาหารนําทํานเดินทางเขา๎ที่พัก 

ที่พัก:  Holiday inn Bratislava หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล๎เคียง กรณีโรงแรมในบราติสลา
วําติดงานแฟร์ หรือมเีทศกาล** 

 

 

 

วันที่ 6 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - 
McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 



เช๎า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่12) 

นําทาํนเดนิทางสํูกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (80 กม/ 1 ชม.)ผาํน
ชมเส๎นทางธรรมชาติของทวิเขาสูงและพื้นที่อนัเขยีวชอุํมของป่าไม๎ออสเตรยีชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล๎อมไปด๎วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกําแกํ 
ผํานชมโรงละครโอเปรํา ทีส่ร๎างขึ้นในระหวํางปีค.ศ.1863-1869 แตํตัวอาคารไดถ๎ูก
ทําลายไปในระหวํางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปิดใหม ํ อีกคร้ังในปีค.ศ.1955, จากนั้น
เดินทางไปนําทาํนถ่ายรูปด้านนอกที ่พระราชวังเชินบรุนน์  (Schoenbrunn 
Palace) แหํงราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร๎างมาตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 
และตํอมาพระนางมาเรยี เทเรซํา ให๎สร๎างขึ้นใหมํอยาํงสงํางามดว๎ยจํานวนห๎องถึง 
1,441 ห๎องในระหวํางปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อน ชมความโอํอํา
ของท๎องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซ่ึงได๎รับการตกแตํงอยํางวิจิต  รบรรจงสวยงาม
ไมํแพ๎พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส นําทาํนถ่ายรูปด้านนอกที่ 
พระราชวังฮอฟบูร์ก เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
สํวนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พํานักและทาํเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย 
ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมบาโรก ตํอมาให๎ทํานถํายรูปดา๎นนอก
อีกที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารีย์ที่เวียนนา และเดินเลํนที่ City Hall 
จากนั้นได๎เวลาช้อปป้ิงนําท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาท)ี ให๎เวลาทํานไดอ๎ิสระช๎อปป้ิงสินค๎าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เชํน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บําย  นําทาํนเดนิทางโดยรถโค๎ชผํานยํานเกษตรกรรมขา๎มพรมแดนสํู กรุง
บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี 
(Hungary) ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามดว๎ยศิลปวฒันธรรมของชน
หลายเชื้อชาตทิี่มีอารยธรรม รุํงเรืองมานานกวาํพันปี ถึงกับได๎รับการขนานนามวาํเป็น 
“ไขํมุกแหํงแมํน้าํดานูบ”   

คํ่า  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ม้ือที่13 อาหารจีน หลังอาหารนําท่านเดนิ
ทางเข้าที่พัก 

ที่พัก: Hotel Budapest หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอน วันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล** 



 

 

 

วันที่ 7 สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ – สนามบิน - ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ
การ์ต้า 

เช๎า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 14) 

นําทาํนถาํยรูปที ่สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซํ เป็นหนึ่งในสะพานที่
สวยที่สุดในยุโรปที่สร๎างขา๎มแมนํ้ําดานูบ สะพานนี้เปิดใช๎ในปี 1849ถือได๎วําเป็นดั่ง
สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแหํงนี้เป็นสะพานถาวรแหํงแรกที่ทอดตวัขา๎ม
แมํน้าํดานูบ สร๎างโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล๎วน
นํามาจากอังกฤษ เป็นสะพานทีม่ีความสวยงามอยํางมาก ที่สะพานเชนนี้มีรูปป้ัน
แกะสลักสิงห์โตที่สะพาน และมีเรื่องราวตํานานตาํงๆ มากมายทีม่ักจะเชื่อมโยงกับ
สะพานแหํงนี้ เชนํมีตาํนานเลําวาํสิงโตเฝ้าอยูํทั้ง 2 ฝั่งของสะพานนี้ไมํมีลิน้เป็นต๎น 
สะพานนี้อนญุาตให๎เดินข๎ามได๎ในเวลากลางคืนววิจะสวยงามเป็นอยาํงยิ่งไมํวาํคุณจะ
มองไปทางไหน และเพื่อให๎ได๎ชมทัศนยีภาพที่งดงามที่สุด 

  จากนั้นนาํทาํน ล่องเรือแม่น้ําดานูบ(ค่าล่องเรือรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) อันเลืองช่ือ
ชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮังการีในชํวง600-800 ปีมาแลว๎ที่ตั้งเรยีงรายกัน
อยูํ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารตํางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่
ร่ําลือ ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด๎วยยอดสูงถึง 365 ยอด 
นอกจากนี้ทาํนจะได๎ชม สะพานเชน สะพานถาวรแหํงแรกที่สร๎างข๎ามแมํน้าํดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช๎ในการสร๎างได๎
ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชํนกัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 15)อาหารจีน  

บําย  หลังอาหาร นําทํานเดินทางสํูท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท ์
เพื่อนําทํานเช็คอินเดินทางกลับ 

17.30  ออกเดินทางกลับสํูกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200 

23.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 



 

 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

02.15  ออกเดินทางสํูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR836 

13.30+1  คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะสํงจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล๎เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎ากํอนการ
เดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดนิทางไมํถึง20ทํานและทํานยังประสงค์
เดินทางตํอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การจองทัวร์และชําระค่าบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 



กรุณาสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข๎อมูลยื่นวีซําพร๎อมเอกสารชําระมัดจําคาํทวัร์ 

- คําทวัร์สํวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกํอนออกเดนิทาง 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหน้หนังสอืเดินทางต้องเหลือว่างสาํหรับติดวีซ่าไม่ต่ํา
กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดนิทางออก หรือ เขา๎ประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทํานออกเดินทางไปกบัคณะแล๎ว ถ๎าทํานงด
การใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดนิทาง พร๎อมคณะถือวาํทาํนสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎อง
คําบริการและเงินมัดจาคืน ไมํวาํกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอ๎มคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทวัร์ข๎างตน๎ 

 (ตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได๎ และต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมตั๋วกรุ๏ป
เทํานัน้ไมํสามารถเลื่อนวันได๎) 

2. คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับใกล๎เคียงกัน   

3. คําอาหาร คาํเขา๎ชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทวัร์ขา๎งต๎น 

4. เจ๎าหน๎าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7
กิโลกรัม และคําประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณี
น้ําสัมภาระเกนิทาํนต๎องเสียคําปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบ้ืองต้น 

ดังนี ้

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผู๎เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ๎มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู๎เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ๎มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู๎เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุม๎ครอง 750,000 บาท 



คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศผู๎เอาประกันทีม่ีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ๎มครอง 2,000,000 บาท ผู๎
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ๎มครอง 1,500,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลตํอเนื่องในประเทศไทยผู๎เอาประกันภัยทีม่ีอายุ1-75 วงเงินคุม๎ครอง 100,000 บาท ผู๎
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ๎มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ๎มครองและข๎อยกเวน๎ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จาก
บริษัท  มากกวาํข๎อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย่ว ที่บังคับให๎บริษัทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะ

อุบัติเหตุในการเดินทางเทาํนั้น แตํทั้งนี้ ทํานสามารถศึกษาเงือนไขความคุ๎มครองและข๎อยกเวน๎แผนเตมิ
จากเว็บไซด์ MSIG ได๎  กรณีทํานต๎องการซื้อความคุม๎ครองเพิ่มเติมสามารถแจ๎งความประสงค์มาที่

บริษัทฯ 

  

6.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ 

2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชนํ คําอาหาร เคร่ืองดื่ม คาํซักรีด คําโทรศัพท์ เป็น
ต๎น 

3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดนิทาง (ถา๎มีการเรียกเก็บ) 

4. คําภาษีน้าํมนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตัว๋เครื่องบิน 

5. คํา Vat 7% และ คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

6. คําพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สําหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน้ําใจจากท่าน 

8. ไม่รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น  3,500 บาท 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว)/ค่ามัดจําแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและ
ความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึน้ในกรณทีี่มีผู๎รวํมคณะไมํถึง 20
ทําน 



2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามนัและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกํอนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุ
ตํางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลําชา๎จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนํอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาํน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎
ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตาํงๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรม
ที่พักในตํางประเทศเรยีบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก  โดยมีห๎องพักสําหรับ
ผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูํกับ
ความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถรับประกันได๎  

9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎ววิแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 
20วันกํอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมมํีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู๎จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม๎ีอํานาจของผู๎จัดกํากบัเทํานั้น 

11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคาํใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทน
ตํางๆ ในกรณีทีผู่๎เดินทางไมํผาํนการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวาํจะเป็นกองตรวจ
คนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทาํไว๎สําหรับความคุม๎ครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทํองเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทํองเทีย่วเทํานั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได๎ และทางบริษัทฯถือวาํทาํนได๎เข๎าใจและยอมรับ
ข๎อตกลงแล๎วเมื่อทํานชําระเงินคําทวัร์ (ทาํนสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวาํงการเดินทางได๎จาก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุม๎ครองให๎ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัดไมมํีสิทธิในการให๎คําสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู๎จัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอาํนาจของผู๎จัดกํากับเทาํนัน้ 

14. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคาํใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทน
ตํางๆ ในกรณีทีผู่๎เดินทางไมํผาํนการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวาํจะเป็นกองตรวจ



คนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ 

  

เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทําการ 

** กรณีผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ผนกวีซ่าของทัวร์ **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ เนือ่งจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
เงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้สําหรับยื่นคําร้องขอวีซ่าอยูเ่ป็นประจํา 

1.  พาสปอร์ต ที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ํากวํา 6 เดือน กํอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตํออายุกํอนนาํสํง และมีจํานวนหนา๎เหลืออยาํงนอ๎ย 2-3 หน๎าเพื่อติดวีซํา หากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา
ไมํวาํจะเคยมีวีซาํในกลุํมเชงเก๎นหรือไมํก็ตาม ควรนาํไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นเอกสารอ๎างอิงกับทางสถาน
ฑูต 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่าย
มีอายุไม่เกิน 3เดือน ห๎ามตกแตํงรูป,ห๎ามสวมแวํนตา,ห๎ามใสํเครื่องประดับ,ห๎ามใสํคอนแทคเลนส์ และ
ต๎องเป็นรูปที่ถํายจากร๎านถาํยรูปเทาํนั้น 

(ใบหน๎าใหญํ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3.  เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ๎าน/สําเนาบัตรข๎าราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิม่เตมิ ทํานจําเป็นต๎องยื่นเอกสารให๎สถานทูตตรวจสอบ พร๎อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยาํ/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรสเสียชีวิต) 

      - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ๎าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่าํกวาํ18ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปด๎วย) จําเป็นต๎องยืน่เอกสารเพิ่ม พร๎อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบียนบ๎าน/สําเนาสูติบัตร 



กรณีเด็กอายุต่าํกวาํ18ปี (บิดา/มารดา ไมํได๎เดินทาง) จําเป็นต๎องยื่นเอกสารเพิม่ พร๎อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - สําเนาทะเบียนบ๎าน/สําเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต๎องมีใบอนุญาตจากผูป๎กครอง บิดา-มารดาเทํานัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู๎เดียว จะต๎อง
มีหนังสือรับรองยินยอมให๎บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู๎เดียว จะต๎องมี
หนังสือรับรองยินยอมให๎บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมํได๎เดนิทางกับบิดา-มารดา จะต๎องมี
หนังสือรับรอง ยินยอมให๎บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร๎อมกับยินยอมสนับสนุนคําใช๎จํายการเดนิทาง
ให๎กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได๎ที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของ
ทําน (พร๎อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมนีายอาํเภอหรือ
ผู๎อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาํงถูกต๎องตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคาํร๎องขอวีซํา บิดา-มารดา จาํเป็นต๎องเดินทางไปแสดงตัวพร๎อมกับบุตร และ
เซ็นเอกสารตํอหน๎าเจ๎าทีท่ีร่ับยื่นวีซํา กรณีบิดา-มารดาหยํารา๎ง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลัก
หลังโดยมีรายละเอียดวําฝา่ยใดเป็นผูม๎ีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30วัน กํอนยื่นคํา
ร๎องขอวีซํา) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช๎หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทาํน
ทํางานปัจจุบัน โดยระบุตําแหนํงงาน, เงินเดือนที่ได๎รบั, วัน เดือน ปี ที่เริม่ทาํงาน, และชํวงเวลาที่ขอลา
งานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตํ๎องระบุชื่อประเทศ ให๎ใช๎ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
หลังครบกําหนดวันลา พร๎อมประทับตราบริษัท และลงนามผู๎มีอาํนาจอยาํงชัดเจน (เอกสารออกจาก

หนํวยงานเป็นภาษาอังกฤษเทํานัน้)  

4.2 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ใช๎สําเนาใบทะเบียนการค๎า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมํเกิน 90 วัน พรอ๎มแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทํานั้น สถานทูต
ไมํรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กํอน

ยื่นคําร๎องขอวีซํา) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา๎ราชการบํานาญ  

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช๎สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูํสมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมํได๎เดินทางรํวมกันกับสาม ีจําเป็นต๎องมีจดหมายรับรองคําใช๎จํายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ทีม่ีความสัมพันธ์รํวมกัน (จดหมาย

ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทาํนั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร๎านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินค๎าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็นต๎องเขียนจดหมายแนะนาํตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลํงทีม่า

ของรายได๎ พร๎อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถํายรา๎น, สัญญาเชาํ, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็น
ต๎น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) 



5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช๎สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสํวนตัว) รายการเดินบัญชีย๎อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มปีระวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา๎-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลืออยูํในบัญชีนั้นๆไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อ

แสดงให๎เห็นวํามีฐานะทางการเงินเพยีงพอ ครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมเํดือดร๎อนเมื่อทาํน
เดินทางกลับสํูภูมิลําเนา  

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหวาํงตนกับผู๎เดินทาง 
(Sponsor Letter) พร๎อมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท์ี่มีรายการเดิน

บัญชีย๎อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข๎า-ออก 
สม่ําเสมอ) 

ทั้งนี้ ผู๎ที่สามารถสนับสนุนคําใช๎จํายให๎ผู๎เดินทางได๎ ต๎องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น๎องท๎องเดียวกัน 
สายเลือดเดยีวกันเทาํนั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ๎งเป็นภาษาองักฤษ และสะกดช่ือ - 
สกุล ให๎ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช๎เดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดิน
บัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ท่านจําเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออก
จากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัด
หมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 

เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซาํ กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื่นวีซําท๎ายโปรแกรมทัวร์ให๎ตรงกับข๎อมูล
ความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต๎องนําสํงข๎อมูลให๎กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคาํร๎องขอวีซาํ 
และทางบริษัทฯ ไมํสามารถกรอกประวัติ/ข๎อมูลสํวนตวัแทนผู๎สมัครได๎ หากสถานทูตตรวจพบวาํข๎อมูล
ของทํานเป็นเท็จ/ข๎อมูลไมถํูกต๎องกับความเป็นจริง ทาํนอาจถูกปฏิเสธวีซํา หรืออาจสํงผลให๎ระยะเวลา

ดําเนินการพิจารณาเอกสารลําช๎ามากยิ่งขึน้ 

เมื่อทาํนชําระเงินมัดจําคําทัวร์เรียบร๎อย กรุณากรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มทา๎ยรายการทวัร์ พร๎อมจัดสํง
ให๎กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลําชา๎ อาจสํงผลตํอกระบวนการพิจารณาวีซาํ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไมํรับผิดชอบทุกกรณ ี

การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเขา๎ประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการ
ถาวร และถึงแม๎วาํทาํนจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคนืคําธรรมเนยีมทีท่ํานได๎ชําระไปแล๎วทุกกรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซาํ และมีความประสงค์ที่จะยื่นคําร๎องขอวีซําใหมํ ผู๎สมัครต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุก
ครั้ง 

บางกรณ ีสถานทูตอาจมีการสํุมเรียกสัมภาษณ์ผู๎สมัครบางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญ
ทํานไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตํงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่เพื่อไป



อํานวยความสะดวกแกํทาํน ตลอดทั้งชํวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความ
ประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครํขอความรํวมมือให๎ทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวให๎กับทาง

บริษัท เพื่อนําสํงสถานทูตเชํนกัน 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได๎รับวีซําแลว๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์าํเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาตํอวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซาํในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของ

บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จําเป็นตอ้งเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 

  

 

 

  

 


