
 

QR101 EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวา
เกยี ฮงัการ ี8วนั5คนื 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่ว 5ประเทศ กบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมาก
ทีส่ดุ เก็บครบทกุไฮไลท ์

เยอรมนั   มวินคิเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์สดุอลงัการกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์

ออสเตรยี สกัคร ัง้หนึง่ตอ้งไป “ฮลัลส์ตทั”เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ทีส่วยทีส่ดุในโลก เทีย่วซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg) บา้น

เกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music เวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบ
รุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

เช็ก        เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ ( Cesky Krumlov) ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรนํา้งามแหง่โบฮเีมยี 

กรุง ปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมนํ่า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง 

Old Town และ Little Town และชมปราสาทแหง่ปราก อลงัการสวยงาม 

สโลวาเกยี กรุงบราตสิลาวา่  เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมนํ่า้ดานูบทีบ่รเิวณ
พรมแดน ของสโลวคั ออสเตรยี 

ฮงัการ  ี   บูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่แมนํ่า้ดานูบ ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลก
ดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมนํ่า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานูบ 



เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว  กาตารแ์อรเ์วย ์ Qatar 
Airways (QR) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

3  มวินคิ – ซาลซบ์รูก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                 

5  สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

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

เบส                             

7  บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่า้ดานูบ                                  

8  ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

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

24 - 31 Jul 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

04 - 11 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

18 - 25 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

09 - 16 Oct 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

18 - 25 Oct 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

15 - 22 Nov 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

29 Nov - 06 Dec 2018  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

18.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย์  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัร

โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

01.50  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059 

07.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดู
หนาวจะ6ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)   นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโฮเอนิช

วงัเกา (Hohenschwangau) ระยะทาง113 กม. เมอืงเล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรยีเพือ่นําทา่นเดนิทางขึน้โดยซตัเติล้บสัสูป่ราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

Neuschwanstein Castle นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์

ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิายซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที่ 2หรอืเจา้ชายหงสข์าวชม
ความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆทีไ่ดร้ับการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอรซ์ ึง่เป็นนัก

ประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท ี ่1) เมนูอาหารทอ้งถิน่ขาหมเูยอรมนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีระยะทาง 127 กม. และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ใน
เมอืงมัง่คั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

กอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณท์างวฒันธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น
ศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์นําทา่นเทีย่ว

ชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืง ถา่ยรปูดา้นนอก  ไมว่า่จะเป็น  อลอินัซ ์อารนีา่ ( Allianz Arena) สนามฟตุบอลที่



ไดร้ับฉายาวา่เป็นเรอืยาง ดว้ยรปูรา่งลักษณะทีด่จูะคลา้ยเรอืยาง สามารถจผุูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง 
และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้มและแขง่ของทมีชาตเิยอรมน ีนอกจากนี ้อลอินัซ ์อารน่ีา ยังมสีสีนัจากการเปลีย่นสี

ไปมาไดเ้พราะสรา้งจากวสัดชุนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย  โอลมิปิกทาวเวอร ์
(Olympic Tower) หอคอยสญัญาณวทิยแุละโทรทัศนท์ีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเดน่เหนอืเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็น

ทัง้จดุชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภณัฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมอืงในเขต
เมอืงเกา่ทีเ่ป็นเหมอืนจดุเริม่ตน้ของการทําความรูจ้ักกบัมวินคิ  ปัจจบุนัทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีสํ่าหรับงานพธิตีา่งๆ ที่

สําคัญของเมอืง บรเิวณจัตรุัสมาเรยีนพลัสซน์ีท้า่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่( New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชทํ้าการ
แทนศาลาวา่การเกา่ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต  

ศาลาวา่การเกา่ ( Old Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตรุัสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนีเ้ป็นศาลาวา่

การของเมอืงมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก็่ยังสวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ  ถา่ยรปู
ดา้นนอก 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี2่)เมนูอาหารจนี  
ทีพ่กั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์

หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่3 มวินคิ – ซาลซบ์รูก์ – ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก - เมอืง Ceske Budejovice 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่3) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซาลซบ์รูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซึง่ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสนามบนิ  มวินคิ ประเทศ
เยอรมนี ระยะทาง144 กม. ซึง่มวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลักษณ ์ออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอด

เสน้ทางนําทา่น ชมเมอืงซาลบรูก์ ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี

โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึ ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลบรูก์ตัง้อ
ยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่ 18 

นามวา่วลูฟ์กงัอามาเดอสุ โมสาท ( Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําของภาพยนตรเ์รือ่ง 
The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีดู  นําทา่นชมสวนมริาเบล ( Mirabell garden) ภายใน

บรเิวณวงัมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดัง   ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้นําทา่นขา้ม
แมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนอืเมอืงเกา่ 

ใหท้า่นถา่ยรปู ตอ่จากนัน้นําทา่นถา่ยรปู  บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse บา้นสเีหลอืงเลขที ่ 9 เป็นสถานทีท่ี่

โมสารท์เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้ากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลังหนึง่ บา้นหลังนีถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั ไมไ่กลจากกนัเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์( Residenzplatz) เป็นจัตรุัสยา่นกลางเมอืงอยูใ่กล ้

มหาวหิารแหง่ เมอืงซาลสบ์วรก์( Salzburg Cathedral) มน้ํีาพสุไตลบ์าโรกเป็นจดุเดน่ของบรเิวณนี ้แลว้อสิระ
ใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรุัส

กลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.
1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวงัเชริน์บรนุนเ์มอืงนีดู้ๆ  อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่

ช็อกโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์ไปหมดทัง้สิน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่4) อาหารทอ้งถิน่ Grilled Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม.) ชมหมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่ร
แมนตกิทีส่ดุใน  Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยีและมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ออสเตรยีให ้

ฉายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ  UNESCO Cultural-Historical Heritage 

เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืง Ceske 
Budejovice (ระยะทาง 221 กม.3.15 ชม.)เพือ่เขา้สูท่ีพ่ักแรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี ่5) 
หลงัทานอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: CPI Hotels, as. หรอื Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

วนัที ่4 Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี6่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรน้ํางามแหง่

โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ. 1992 (World Heritage)เมอืงนี้
ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดร้ับการ

อนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นําทา่น ถา่ยรปูปราสาทครมุลอฟ ( Krumlov) 
บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ัง แมนํ่า้วอลตาวา ( Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็น
ยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี

Karlovy Vary เมอืงนํา้พรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี7่) อาหารทอ้งถิน่  Roast Duck 

บา่ย  เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกของประเทศเช็ก มชีือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น้ําแร ่การ

ทําสปา และการทําเครือ่งแกว้ ชือ่เสยีงเหลา่นีทํ้าให ้ Karlovy Vary เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่จีดุขายเพือ่เยีย่มชมน้ําพุ
รอ้นและสปาเป็นหลัก วา่กนัวา่ ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบอ่น้ําแรข่องเมอืงนีจ้ากการไป

ตามลา่กวางในป่า กวางตัวนัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบํา่น้ําแรแ่หง่หนึง่ เมือ่ตามไปดกูลับเห็นกวางวิง่หนอีอกไปได ้

อยา่งไมน่่าเชือ่ จงึคาดวา่น้ําแรนั่น้คงมคีณุสมบตัพิเิศษทีทํ่าใหก้วางหนไีปได ้และจากจํานวนบอ่น้ําแรน้ํ่าพรุอ้นทีม่ี
เกอืบรอ้ยบอ่ มเีพยีง ๑๒ บอ่ทีใ่ชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธรุกจิสปา เพือ่การบําบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความงาม 

นี่  จงึเป็นทีม่าของน้ําแรศ่ักดิส์ทิธิแ์หง่เมอืงนี้   นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะ
มาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชือ่ทีม่มีาแตส่มยัโบราณ เชญิทา่นทดลองดืม่น้ําแร ่ซึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษ

โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู่  กรงุปราก 
(Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐ

เช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ม ือ้ท ี8่ อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั: Hotel Duo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล** 

 

วนัที ่5 สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่9) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชม  สะพานชารล์ส ์( Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้ม
แมน้ํ่าวลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก ( Prague Castle) 

ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจบุนั
เป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั ( St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิี
ภายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้ับอณุญาตใหเ้ขา้ชม)  อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที ่ 14 

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 
ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่ 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่ 1 และพระเจา้แมก

ซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้แลว้ชมพระราชวงัหลวง ( Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใช ้

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลายแลว้เดนิ ชมยา่นชา่งทองโบราณ ( Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้น

ขายของทีร่ะลกึวางจําหน่ายอยูม่ากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี ่10) 



บา่ย  จากนัน้นําเดนิทางสู่  กรงุบราตสิลาวา่  (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ ประเทศสโลวาเกยี
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  นํา

ทา่นเดนิทางไป  ปราสาทบราตสิลาวา่ ( Bratislava castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขา
ร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่ 9–18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้ง

เรือ่ยมา และมกีารกอ่สรา้งใหมอ่กีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุ
ของปราสาทแหง่นี(้ถา่ยรปูดา้นนอก) 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี ่11) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 
ทีพ่กั: Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัที ่6 
บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูา
เบส                             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ท ี1่2) 
นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 80กม. 1.15 ชม. ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิอง

ทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนั
งดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ. 1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กู

ทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม ่ อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงั ฮอฟเบริก์ ( Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 13 จนถงึตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่ 20  จากนัน้เดนิทางไปนําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์( Schoenbrunn 

Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มปีระวตักิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี 
เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็น

พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง
สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์( St. Stephen’s 

Cathedral) สญัลักษณข์องกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่

ความทกุข ์ยากของประชาชน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาท)ี ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุบดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3

ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรม
ของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน้ํ่า

ดานูบ”  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่13) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 
ทีพ่กั:  Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล**  
  

 
 



วนัที ่7 บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมนํ่า้ดานูบ                                  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่14) 

จากนัน้นําชมบรเิวณ  CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรปูจากภายนอกของ

อาคารพระราชวงัโบราณ นําทา่นชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิสีวม
มงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถ

มาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธคิ 
หลังคาสลับสี  สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที ่ 15 ถดัจากโบสถเ์ป็น อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่ 1 

พระบรมรปูทรงมา้  ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่ 11 ทีอ่ยูห่นา้  ป้อม
ชาวประมง  (FISHERMEN’S BASTION) นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการ ใหญโ่ตทีม่จีดุชมววิเหนอืเมอืงบดูา ทา่น

สามารถชมความงามของแมน้ํ่าดานูบไดเ้ป็นอยา่งด ีป้อมแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แตค่.ศ. 1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงั
กาเรยีน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ Parliament จากมมุสงู จากนัน้นําทา่น  ลอ่งเรอืแมนํ่า้

ดานูบอนัเลอืงชือ่ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่ 2 

ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีรํ่่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 
บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้ม

แมน้ํ่าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจาก
ประเทศองักฤษเชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่15) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่นําทา่นเช็คอนิเดนิทางกลับ 

17.30  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

01.55  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 

12.55  คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทํา

การแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั
และจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7กโิลกรมั และคา่
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการ

บนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคับ  ตาม 

พ.ร.บ.ธรุกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืน
ไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์า

ทีบ่รษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

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

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นั

เดนิทาง) 
 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่
การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.
การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทาง

บรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 



13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั
เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  
(สาธารณรฐัเช็ก) 
ระยะเวลาดาํเนนิการยืน่ 15 วนัทาํการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู 
ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวน
หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่

เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 
2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่

สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทั ทีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  โดยระบตํุาแหน่ง , อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป  หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ

กําหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน  หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ
เพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน

กอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ  สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิ จากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยูเ่ป็น ภาษาองักฤษเทา่นัน้  
(สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา 

หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงาน

เขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู่   (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง   และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-

มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของสามก็ี
ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วนัเดอืน

ปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 
 5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุ
กบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์
**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 



ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ( BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วนักอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย

อกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการ
เดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจากเป็นขอ้มลู
ทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ ,ญาตพิีน่อ้ง ,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการ
ใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นื

คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีก

สมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่
เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่

เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


