
  

 

 

 

 

 
 

 
 

EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี

จุดเด่น 

 
 ชมปราสาทตน้แบบของสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ปราสาทนอยชวานสไตน ์

 ชมเมอืงทีม่คีวามสวยงามเหมอืนบา้นลกูกวาด ณ เมอืงคารโ์รวี ่วาร ีประเทศเช็ก 

 จตัรุสัเมอืงเกา่ สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานทีนั่ดพบของชาวปราก 
 ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวหิารเซนตว์ติสั 

 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ประเทศเช็ก 
 ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์

 ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น  

 ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ใหญ่พืน้เมอืง ถนนคารท์เนอร ์ 
 ชมเมอืงมรดกโลก เมอืงบูดาเปส ประเทศฮงัการ ี

 จตัรุสัวรีบุรุษ Hero Square สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึวรีบรุษุผูก้อบกูช้าต ิ
 ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอรแ์มน บาสเตยีน 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ สมัผัสบรรยากาศโรแมนตคิของเมอืงบดูาเปส ประเทศฮังการ ี
 ชอ้ปป้ิง พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท ของเมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 
ชื่อโปรแกรม EASTERN EUROPE เยอรมนั เช็ก ออสเตรีย สโลวคั ฮงัการ ี  



  

 

 

 

 

 
 

จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา  

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ 

QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

21:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 
 

วนัที ่2 มวินคิ - ฟุสเซ่น - นูเรมเบริก์ (เยอรมนั) 

 

00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง)  
 
01:40 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิก ฟรนัซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองม ิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR059  
 
06:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงฟุสเซ่น Fussen จากนั้นน าท่านน่ัง
รถมนิิบัสขึน้สูย่อดเขา พรอ้มน าคณะเขา้ชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน ์Neuschwanstein Castle หรือ
ปราสาทดสีนียแ์ลนด ์ทีต่กแตง่ไวอ้ยา่งอลังการปราสาทนี้ถกูสรา้งขึน้ดว้ยเงนิทนุมหาศาล เริม่ตัง้แต่ปี 1868 ถงึปี 1892 

ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นบนหนิผาขนาดใหญย่ักษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนือของแมน่ ้าพอลลัท น าคณะเดนิเทีย่วชมหอ้งตา่งๆ 
อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลล์ทีใ่ชใ้นการแสดงโอเปร่า และคอนเสริ์ตแมก้ระทั่งราชาการต์ูนอย่าง 
วอล์ทดสินีย์ ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวน

สนุกดสินียแ์ลนด ์สมควรแกเ่วลาน าคณะลงจากปราสาท 
 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนูเรมเบริก์ Nuremberg เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นรัฐไบเอริน์ บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี 
เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของแควน้บาวาเรยี และเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ทีส่ าคัญ ก่อสรา้งขึน้มา
ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์นแบร์กมีประวัตศิาสตร์ถอยไปถงึ ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของจักรวรรดโิรมันอัน

ศักดิส์ทิธิ ์อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอัธยาศัย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Congress Hotel Mercure Nuremburg หรอืเทยีบเทา่   

          

วนัที ่3 นูเรมเบริก์ (เยอรมนั) - คารโ์รว ีวาร ี- ปราก (เช็ก) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

 

 

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์รวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเช็ก เป็นเมอืงทีม่คีวาม
สวยงาม มีสสีันหวานนุ่มเหมือนบา้นลูกกวาดทัง้เมือง ผ่านชม โบสถ์เซนตแ์มรแีมกดาลนี Church of St. Mary 

Magdalene สไตลบ์ารอก อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้าแร ่การท าสปา และการท าเครือ่งแกว้ ว่ากันว่าใน
สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 ค.ศ. 1350 เป็นผูค้น้พบบอ่น ้าแรข่องเมอืงนี้ จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนั้นบาดเจ็บ 
และตกลงไปในบอ่น ้าแรแ่หง่หนึง่ เมือ่ตามไปดกูลับเห็นวา่กวางวิง่หนีออกไปไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ จงึคาดเดาว่าน ้าแร่นั้น

คงมคีณุสมบัตพิเิศษทีท่ าใหก้วางมอีาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนีไปได ้น าทา่นชมความสวยงามโดยรอบเมอืง 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก Prague เมอืงหลวงของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแควน้โบฮเีมยี ทีต่ัง้อยู่บน
เนินเขาทัง้เจ็ด โดยใชเ้สน้ทางผ่านเมอืงพวิเซน่ที่ส าคัญของชาวเช็ก ระหว่างทางใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศความ

สวยงามของววิทวิทัศน์แบบธรรมชาตแิละหมู่บา้นชนบทอันเงียบสงบ ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืช
เศรษฐกจิของประเทศ ทุง่หญา้อันเขยีวขจ ีทุง่ดอกเรบซดีสเีหลอืงอรา่ม เมอืงปราก เป็นเมอืงเกา่ตัง้แต ่ครสิตศ์ตวรรษที ่
12  เมอืงทีม่ีหลากหลายฉายา เชน่ นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครรอ้ยหอคอยปารีสตะวันออก หรือ

นอ้งสาวของเวยีนนา เป็นตน้ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านตะลงึ ชมความสวยงามอันทรงคุณค่า
ทางประวัตศิาสตรข์องตัวเมอืงปรากทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีถู่กรักษาไวใ้หค้งอยู่เหมอืนเมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ 
ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและเขตเมอืงเก่าไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม ไม่ถูกท าลายไปเมื่อครัง้สงครามโลกเหมือน

สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆในยโุรปจนไดรั้บการยกย่องจากองคก์าร ยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก น าท่านเทีย่วชม จตัุรสัเมอืง
เกา่ สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานทีนั่ดพบของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวหิาร
เกา่แกอ่ายกุว่า 600 -700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรยีย์านฮุส Jan Hus ผูน้ าฝ่ายปฏริูปศาสนาซึง่ถูก

กลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรตีถกูเผาทัง้เป็นโดยผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนจักรโรมันคาทอลคิ และ หอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์Astronomical Clock ทีท่กุๆ 1 ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผ่านหนา้ตา่งเล็กๆ 
ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกันนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวยวิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรปหลัง มเีวลาให ้

คณะไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงไตลเ์ชค็ และโบฮเีมยีน เชน่ เครือ่งแกว้สตีา่งๆ, ตุ๊กตาหุน่กระบอก, งานผา้
ปักรวมถงึชิน้งานแกะสลักตา่งรปูแบบ ฯลฯ 

 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Hotel International Prague หรอืเทยีบเทา่             
                                

วนัที ่4 ปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็ก) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เดมิในสมัย

กลางเคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์มัยต่างๆ ในจักรวรรดโิบฮเีมยีตลอดมานับเป็นปราการส าคัญ และเป็นศูนยก์ลาง
อ านาจทางการเมอืงของกรุงปรากมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนี้ไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นทีพ่ านักของ
ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐเชค็ น าคณะเดนิทางเขา้สูศู่นยก์ลางของปราสาททีแ่วดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่

อายกุวา่ 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวหิารเซนตว์ติสั St. Vitus Cathedral โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธคิที่
สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1929 เป็นมหาวหิารอันศักดิส์ทิธิท์ ีม่คีุณค่าอย่างยิง่ของชาวเช็กทุกคนเนื่องจากใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพ
ของกษัตรยิพ์ระองคต์า่งๆ อกีทัง้ยังเป็นทีเ่ก็บมงกุฎเพชรทีท่ าขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิ

สงูสุดที่ท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมยี และจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิช์ม
หนา้ตา่งทีป่ระดับดว้ยกระจกสอีันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองคต์่างๆ และเรือ่งราวทีเ่กีย่วกับศาสนาครสิต์ ทีย่ังคง
ความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน น าท่านชม หมู่บา้นช่างทอง Golden Lane เป็นสถานที่

น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ หนา้บา้นแต่ละหลังไม่มบีา้นเลขทีบ่า้น หากแต่ใชส้ัญลักษณ์ต่างๆ แทน



  

 

 

 

 

 
 

เลขทีบ่า้น นับว่าเป็นเรือ่งทีน่่าประหลาดใจเป็นอย่างยิง่ น าท่านชม สะพานชารล์ส ์Charles Bridge เป็นสะพาน
เกา่แก่สไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแม่น ้าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง เมอืงเก่า Old Town และ เมอืงใหม่ Little Town สะพาน

สรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบูรณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 
เมตร มตีอมอ่ค ้ายัน 16 ตอ จุดเดน่ของสะพานนี้ก็คอืรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยู่สองขา้งสะพาน
ราว 30 องค ์ซึง่หนึ่งในจ านวนนี้มรีูปป้ันของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก St. John Nepomuk เป็นรูปป้ันทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุบน

สะพาน สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1683 สะพานแหง่นี้เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของกรงุปราก 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ออกเดนิทางสู ่เชสกีค้รุมลอฟ Cesky Crumlov เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการดแูลจากยเูนสโก น าทา่นเดนิชมตัวเมอืง
เกา่ของครมุลอฟ ทีต่ัง้อยูใ่นคุง้น ้าของแม่น ้าวัลตาวา เป็น 1 ในเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเสน้ทางการ

คา้ขายในอดตี และเจรญิต่อเนื่องมาอกีร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรอื THE MASTER OF ROSE และ
เปลีย่นมอืมาอยูใ่นการปกครองของราชวงศแ์ฮปสเบริก์ของออสเตรยี-ฮังการ ีตามดว้ยภาวะของสงครามและคอมมวินสิต ์
แตเ่ชสกีค้รมุลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมอืงเกา่จนถงึปี 1989 องคก์ารยเูนสโก UNESCO ไดย้กใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลก WORLD HERITAGE CITY   
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เวยีนนา (ออสเตรยี) - บราตสิลาวา (สโลวคั-สโลวาเกยี) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เมอืงแห่งเสยีงดนตร ีโดยเฉพาะเวยีนนา
วอลทซท์ี่โด่งดัง เวยีนนาเป็นเมอืงใหญ่ที่สดุในออสเตรยี เป็นศูนย์กลางทัง้เศรษฐกจิและการปกครอง มปีระชากร
ประมาณ 1.8 ลา้นคน มแีมน่ ้าดานูบไหลผ่าน เวยีนนายังเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานในสหประชาชาตหิลายแหง่ เชน่ United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาตหิลายแห่ง เชน่ โอเปก 
(OPEC) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดรูอ้นอันยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ัปสบวรก์ที่
ถกูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่17 โดยพระประสงคข์อง พระนางมาเรยีเทเรซา่ จักรพรรดนิีแห่งจักรวรรดโิรมันทีต่ัง้พระ

ไทวา่จะสรา้งพระราชวังแหง่นี้ใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นกรุงปารสี ดา้นหลังของพระราชวังในอดตี
เคยใชเ้ป็นทีล่า่สตัวปั์จจุบันไดต้กแตง่เป็นสวนและ น ้าพุอย่างสวยงาม อันเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังเชนิบรุนน์ในอดตี
นัน้พระราชนิีฝร่ังเศส มารอีังตัวเนต ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสารท์ยังเคยมาบรรเลงดนตรี

จักพรรดนิีโปเลยีนเคยไดเ้สด็จมาประทับอยูก่ับพระราชโอรสของพระองคส์มัผัสความงามอันวจิติรตระการตาภายในหอ้ง
ตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี,่ หอ้งมลิเลีย่น, ไชนีสรมู หอ้งบอลลมู ใชจั้ดงานเตน้ร า หรอืแสดง

ดนตรปัีจจุบันยังมกีารใชง้านอยู่เป็นครัง้คราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพันธุ์ น าท่านสูย่่านการคา้ใหญ่
พืน้เมอืงของเมอืงเวยีนนา ถนนคารท์เนอร ์Karntner ย่านชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนา ซึง่ท่านสามารถใชเ้วลาเดนิชม
สนิคา้นานาชนดิ รวมทัง้แบรนดเ์นมแบบนาฬกิา Rolex กระเป๋า Louis Vuitton และอกีมากมาย หรอืชมความสวยงาม

ของ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น St. Stephen's Cathedral ในศลิปะแบบโกธคิใจกลางเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรา
ตสิลาวา Bratislava เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวัค รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุ
ในภมูภิาคยโุรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คนกรงุบราตสิลาวาตัง้อยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดน

ของสโลวาเกียกับออสเตรยี และฮังการีใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 



  

 

 

 

 

 
 

กโิลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมอืง เศรษฐกจิ และทางวัฒนธรรมของแควน้สโลวาเกยีโบสถแ์ละสถานทีส่ าคัญต่างๆ 
เชน่ ปราสาททีเ่คยใชเ้ป็นป้อมปราการสมัยโบราณ 

 
 

 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Falkensteiner Hotel Bratislava หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 บราตสิลาวา (สโลวคั - สโลวาเกยี) - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านผ่านชม หอคอยบราตสิลาวา Bratislava Castle อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงผ่านชมย่านเมอืงเก่าซึง่ห่าง
จากสถานีรถไฟเพยีง 2 กโิลเมตร อาคารยา่นเมอืงเกา่นี้มหีลังคาสเีขยีวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหนิ

แบบเมอืงหลวงเกา่ของยโุรป ชม ววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงบราตสิลาวา จากเนินปราสาทซึง่ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม
ทีส่ดุของตัวเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูดาเปสต ์Budapest เมอืงหลวงของสาธารณรัฐฮังการ ีประเทศทีม่ากดว้ย
ศลิปวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ ซึง่ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรยีนเมอืงทีม่ ีแม่น ้าดานูบ 

ไหลผ่านกลางเมอืง ซึง่แบง่เป็นสองฝ่ังคอืฝ่ังทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่ไอของประวัตศิาสตร ์บูดา และฝ่ังทีห่รูหราล ้าหนา้
สมัยใหมด่ว้ยวทิยาการ เปสต ์อันเป็นทีม่าของชือ่เต็มของเมอืงหลวงแหง่นี้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครบดูาเปสต ์
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัวรีบุรุษ Hero Square สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึวรีบุรุษผูก้อบกูช้าต ิและยังใชใ้นพธิสีวน
สนามของทหารฮังการ ีชม อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 Monument of Stephen 1 ปฐมกษัตรยิข์องชาว

แมกยาร ์เดนิทางผ่านชมุชนโรมันโบราณขึน้สู ่คาสเซิล่ฮลิล ์Castle Hill ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับคฤหาสน์ของกษัตรยิแ์ละ
โบราณสถานซึง่ยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอรแ์มน บาสเตยีน 

Fishermen’s Bastion ทีส่ะทอ้นประวัตศิาสตร์การสรา้งชาตฮิังกาเรยีน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติ ปกป้องบา้นเมอืงในตอนทีถ่กูพวกมองโกลรกุรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบรเิวณนี้ยังเป็น
ทีต่ัง้ของ โบสถแ์มทเทยีส Matthias Church เป็นโบสถส์ าคัญของเมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมโรมาเนสกท์ี่โดดเด่นดว้ยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใชเ้ป็นที่จัดพธิสีวมมงกุฎแด่กษัตรยิ์มาแลว้หลาย
พระองค ์ชม มหาวหิารเซนต ์สตเีฟ่น St. Stephen's Cathedral ใจกลางเมอืง จากนั้นอสิระทุกท่านเดนิเลอืกซือ้
สนิคา้ในยา่นถนนคนเดนิ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมายและมเีวลาใหค้ณะไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงฮังกาเรยีน อาท ิผา้ลูกไม,้ ผา้ปัก, เครือ่งแกว้, ไข่ระบายส ีน าท่าน ล่องแม่น า้ดานูบ Danube 
Cruise แมน่ ้าสายโรแมนตคิ มนตเ์สน่หไ์มเ่สือ่มคลาย ซึง่นอกจากจะแบง่ประเทศฮังการทีัง้ประเทศแลว้ ยังไดแ้บง่นคร
หลวงแหง่นี้ออกเป็น 2 ซกีดว้ย ภายในตัวนครหลวงทัง้สองฝ่ังมสีะพานทีส่รา้งอย่างงดงามทอดขา้มแม่น ้าดานูบเชือ่ม

ตดิตอ่ระหวา่งนครหลวงทัง้สองฝ่ังเป็นจ านวน 8 แหง่นครหลวง สว่นหนึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณย่านภูเขาทีเ่ป็นฉากธรรมชาติ
ประดับตัวนครใหเ้ป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของธรรมชาติ และเรอืแล่นผ่านชม อาคารรัฐสภา 
State House เป็นอาคารแบบนีโอโกธคิทีโ่ดดเดน่เป็นสญัลักษณ์ของประเทศ และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภา

ทีส่วยทีส่ดุในยโุรปตลอดจนอาคารบา้นเรอืน และความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแมน่ ้าดานูบ 
 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เวยีนนา (ออสเตรยี) – โดฮา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี น าท่านชอ้ปป้ิง พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท 

Outlet Parndorf ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, 
Valentino, Versace ฯลฯ **พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท Outlet Parndorf จะปิดทุกวนัอาทติย ์และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ ์หรอืวนัหยดุประจ าปีของชาวพืน้เมอืง อาจมกีารสลบั หรอื ปรบัเปลีย่นวนัส าหรบัชอ้ปป้ิงอกีคร ัง้** 
 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานฯ เวยีนนา ประเทศออสเตรยี 
 
22:40 น. ออกเดนิทางกลับสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR186 

 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 
 

18:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

เช็ก 

เดอืน   กนัยายน 

22 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  50,999 48,999 46,999 8,500 4,000 

เดอืน   ตลุาคม 

14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61  51,999 49,999 47,999 8,500 4,000 

เดอืน  ธนัวาคม 

22 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 * วันครสิตม์าส 57,999 55,999 53,999 8,500 4,000 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที่

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลือ 
กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์
ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อก
เอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะจัดสง่
ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้



  

 

 

 

 

 
 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตาม
ราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา 

หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรือ่งสขุภาพ ท่านสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 45 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต ้

เครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4. 

ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น 
โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) 
 ค่าวซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวซีา่

อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใหก้ับท่าน ไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม) 

 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทาง
บรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิัย
บางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของ



  

 

 

 

 

 
 

สายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะค านึงถงึความสะดวก
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย

หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทางบรษัิทจะ
ถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ ท่านละ 
4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวีซา่ และจะคนืเงินสว่นที่เหลือใหภ้ายใน 7 วัน 
หลังจากวันทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าธรรมเนียมตาม
ราคาจรงิ 

 กรณี วซี่าไมผ่่าน การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 
 การยื่นขอวีซา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 4-6 สปัดาห ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทูตฯ 
อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีทา่นสง่เอกสารในการท าวซีา่ลา่ชา้ไมท่ันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซีา่ของทา่นไมผ่่านบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียมในการมัด

จ าตั๋ว 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการ

บนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ 
 



  

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตสเช็ก 
 

สถานทีต่ดิตอ่ 
การขอวีซ่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิ้วมือดว้ยตนเอง ณ ศูนย์รับค ารอ้งขอวีซ่า **ใชเ้วลาในการขอวซี่า

ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสภุาพ, 
ไมเ่อารปูรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื/เบอรบ์า้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลักฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกัน) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 

20 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 
2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 
3. สมุดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที่สถานทูตในวัน

สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกันเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททั่วไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจรงิ (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธรุกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนา

ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของ

กจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิสว่นตัว (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่

สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั่วไป และขอเพิม่เตมิดังนี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ตอ้ง

ท า)  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไมส่ามารถใชบ้ัตรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 
4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดังนั้น
ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาใน
การพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยูก่ับทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซี่าของทา่น *** 

 



  

 

 

 

 

 
 

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 



  

 

 

 

 

 
 

เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  เช็ก 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาอังกฤษ)   

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ  
    ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด)     
   
  รหัสไปรษณีย ์  

4.1 ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศัพทบ์า้น   
4.3  ทีท่ างาน   

4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   
4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   
                 วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุันเลขที ่   

วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และวัตถปุระสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

 7.2 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.5 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.6 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

        เหตผุลในการเดนิทาง   
8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่  

8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศอังกฤษเมือ่   

8.2 วันเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   



  

 

 

 

 

 
 

8.3 รวมทัง้หมดกีวั่น   
8.4 วัตถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม ่  
9.1 หากทา่นเคย เคยถกูปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วันทีเ่ร ิม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม ่

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่  
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร ่  

18. ในการเดนิทางครัง้นี้ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่น   
19. ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   

20. ถา้มคีนจ่ายใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  
21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  

 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
22.4 ทีอ่ยูปั่จจุบนัของคูส่มรส   

  
 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่  

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่  

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่  

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   



  

 

 

 

 

 
 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่  
  

 
ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวัตขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวัตขิองมารดา  

ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
 



  

 

 

 

 

 
 

ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วัน          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกุล:   

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
  
   

    
   
  

 


