
#15790 ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวา
เกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลลสตัทท ลองเรือแมนํ้าดานูบ บิน
QR
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ปราสาทนอย
ชวานสไตน สวนมิราเบล เซ็นทรัลสแควร ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแหงปราก
มหาวิหารเซนตวิตัส พระราชวังหลวง ปราสาทบราติสลาวา พระราชวังเชินบรุนน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานมิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค - สนาม
กีฬาอัลไลแอนซอารีนา - ตึกโอลิมปิกมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน   

Holiday Inn
Express Munich
City West หรือ
เทียบเทา

3 ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - ฮัลสตัทท - จัตุรัสประจําเมืองฮัลสตัท - เชสก้ี บูดาโจวิค   
Hotel Maly
Pivovar หรือเทียบ
เทา

4 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - คารโลวี วารี - Mill Colonnade - โบสถเซนต
ปีเตอรแอนดพอลคารโลวี่ วาร่ี   

Bedbank
Olympik Prague
หรือเทียบเทา

5 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - พระราชวังหลวงกรุงปราก - ยานชางทอง
- บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา   

Holiday
Bratislava หรือ
เทียบเทา

6 เวียนนา - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังฮอฟเบิรก
- อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - พารนดอรฟเอาทเลต - บูดาเปสต   

Park Inn By
Radisson
Budapest หรือ
เทียบเทา

7 สะพานเชน - ลองเรือแมน้ําดานูบ - ทาอากาศยานบูดาเปสต - ทาอากาศยานโดฮา    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 ฿44,900 ฿44,900 ฿44,900 ฿12,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน
- มิวนิค - สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา - ตึกโอลิมปกมิวนิค -
จัตุรัสมาเรียน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลด
กระเปาสัมภาระ

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน กรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR833

23.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

่ ่



02.15 น. ออกเดินทางตอโดย สายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR059

06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู เมืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau )(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อท่ี1 พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน

นําทานเดินทาง ขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน Neuschwanstein
Castle (ระยะทาง124กม.2ช.ม) ถายรูปดานนอก ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจท่ี 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ.1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของโลก
ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม

นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง127กม.2.30ช.ม) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของ
ยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเป็นสวน
หน่ึงของประเทศเยอรมนี

นําทานเท่ียวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก ไมวาจะเป็น อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนามฟุตบอลท่ีไดรับ
ฉายาวาเป็นเรือยาง ดวยรูปรางลักษณะท่ีดูจะคลายเรือยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึงประมาณ 70,000 ท่ีน่ัง และใชเป็นสนาม
สําหรับการซอมและแขงของทีมชาติเยอรมนี นอกจากน้ี อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปล่ียนสีไปมาไดเพราะสรางจากวัสดุ
ชนิดเดียวกับท่ีใชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย

นําทานสู โอลิมปิก ทาวเวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศน ท่ีสูงถึง 291 เมตร โดดเดนเหนือเมือง
มิวนิค ดานบนเป็นท้ังจุดชมวิวแบบ 360 องศา รานอาหาร และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมือง
ในเขตเมืองเกาท่ีเป็นเหมือนจุดเริ่มตนของการทําความรูจักกับมิวนิค ปัจจุบันท่ีเห็นเป็นเหมือนพ้ืนท่ีสําหรับงานพิธีตางๆ ท่ี
สําคัญของเมือง

นําทานสู ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ท่ีไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาตั้งแตปี 1874 สังเกตไดงายดวยหอคอย
แหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีต ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) ตั้งอยูในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ
อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเป็นศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาตั้งแตปี 1310 แมจะผานมากวา 700 ปี แตก็ยังสวยและสงาดวย
ศิลปะสไตลโกธิค ถายรูปดานนอก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิคติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

ทาอากาศยานมิวนิค

โฮเฮนชวานเกา

 เชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา "ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ" ทาอากาศยาน
แหงน้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองของ Schwangau รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน โดย
อยูบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมันและออสเตรีย



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อลิอันซ อารีนา,โอลิมปิก ทาวเวอร, มาเรียนพลัสซ, ศาลาวาการใหม ถายรูปดานนอก

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิคติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเยอรมัน

ปราสาทนอยชวานสไตน

มิวนิค

สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา

ตึกโอลิมปกมิวนิค

จัตุรัสมาเรียน

 บาย

ท่ีน่ีนับเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนยอดเขา ท่ีรายลอม
ดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการสราง
ปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

สนามบอลของเมืองมิวนิค ซ่ึงเป็นฐานทัพของทีมฟุตบอลประจําเมืองชื่อบาเยิรนมิวนิค มี
ฉายาวาหวงยางเพราะทรงของสนามจากดานนอก

เป็นตึกท่ีอยูในสวนโอลิมปิกของนครมิวนิค มีความสูงโดยรวม 291 เมตร หนัก 52,500
ตัน ดานบนมีรานอาหารท่ีหมุนไดในระดับความสูง 181 เมตร นอกจากน้ีตึกโอลิมปิก
เป็นท่ีตั้งของ Rockmuseum ท่ีเป็นเสมือนศูนยโชวนิทรรศการของมิวนิค ภายในมี
ภาพ, บทความในหนังสือพิมพ รวมถึงเครื่องแตงกายบนเวทีและเครื่องมือของดวงดาว
เชน Freddie Mercury, Pink Floyd หรือ Rolling Stones

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบในนครมิวนิค มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม
เป็นศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยู
ตรงท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - ฮัลชตัทท - จัตุรัสประจําเมือง
ฮัลสตัท - เชสก้ี บูดาโจวิค

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ระยะทาง144กม.2.30ช.ม) ซ่ึงตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค
ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณของออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง

นําทานชม เมืองซาลบูรก ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมือง
เกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซรกตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค (Salzach)
และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โม
สารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานท่ีถายทําของภาพยนตเรื่อง The Sound of Music

นําทานชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบลท่ีมีการจัดสวนในสไตลบาร็อกท่ีโดงดัง ใหทานเก็บ
บันทึกภาพประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตยาง

นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30ช.ม) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี
เมืองท่ีตั้ง อยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุด
ในSalzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหง
ออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage

อิสระถายรูปสวยๆท่ี เซ็นทรัลสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองท่ีโดดเดนดวยรูปป้ันโฮล่ีทรินิตี้
เป็นเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลตางๆดวย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมือง Ceske Budejovice(ระยะ
ทาง221กม.3.15ช.ม)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Maly Pivovar หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน Ceske Budejovice ติดงานแฟร
หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

ชาลสบวรก

สวนมิราเบล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

ป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองซาลลบวรก เปิดใหเขาชมฟรี ภายในเป็นพระราชวังเดิม ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ เป็นสวนแบบบารอค เป็นหน่ึงใน
ฉากคลาสสิค หนังเรื่อง The sound of music ภายในมีวังมิราเบลอยูดวย หลังจากโดน
ไฟไหม ปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีราชการ และนิยมใชในการจัดงานแตง และ จัดคอนเสิรต



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - คารโลวี วารี - Mill
Colonnade - โบสถเซนตปเตอรแอนดพอลคารโลวี่ วาร่ี

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ปลาเทราตยาง

ฮัลสตัทท

จัตุรัสประจําเมืองฮัลสตัท

เชสกี้ บูดาโจวิค

 บาย

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นจัตุรัสเล็กๆ ประจําเมืองฮัลสตัทท่ีมีลานหินขนาดยอม และมีน้ําพุอยูกลางลาน เป็นจุด
ถายรูปของนักทองเท่ียว

เมืองใหญท่ีสุดในเขตโบฮีเมียใตน้ีเป็นแหลงกําเนิดเบียร Budweiser ขึ้นชื่อในเรื่องของ
โรงเบียร สถาปัตยกรรมยุคกลาง และพิพิธภัณฑ จัตุรัสท่ีมีสถาปัตยกรรมนาท่ึง โรงงาน
เบียร พิพิธภัณฑ และคาเฟริมทางตางรอตอนรับนักทองเท่ียวอยูในเชสเกบุดเยยอวีตเซ
คือเมืองใหญท่ีสุดของแควน Jihočeský kraj และเป็นเมืองศูนยกลางการเมืองการ
ปกครอง รวมท้ังการคาทางภาคใตท้ังหมด เบียรดังอยาง Budweiser ก็มีตนกําเนิดท่ี
เมืองน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Maly Pivovar หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) นําทานชมเมืองท่ีไดชื่อวา
เป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียเมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World
Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ปี หลังได
รับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเป็นสถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก

นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา (Vltava River) ตรง
บริเวณคุงน้ําฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง จากนั้นใหทานถายรูปดานนอก
กับ Klet’s Observatory และ Egon Schiele Art Centru m

นําทานเดินทางสู เมืองคารโลว่ี วารี Karlovy Vary เมืองน้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!! เมนู เป็ดโบฮีเมียม

นําทานไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานท่ีท่ีมีบอน้ําพุรอนถึง 5 แหงในอาคารเดียวกัน และ Market Colonnade อาคาร
บอน้ํารอนท่ีสรางเป็นลายฉลุสีขาว มีลวดลายท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง ซ่ึงอีกสิ่งหน่ึงท่ีพลาดไมไดเมื่อมาเยือนบอน้ํารอนแตละบอ
คือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมีรสชาติแตกตางกันไป อีกท้ังท่ีน่ียังมีภาชนะพิเศษสําหรับด่ืมน้ําแรอีกดวย เรียกวา แกวพอรซเลน
ซ่ึงเป็นแกวท่ีมีลักษณะคลายกาน้ํา

นําทานถายรูปกับ Colonnade Spring ซ่ึงเป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป็นลานน้ําพุเตนระบํา
โดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพ่ือถายรูป

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ
เช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อาหารทองถิ่น

พักท่ี Bedbank Olympik Prague หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

เชสกี้ ครุมลอฟ

ปราสาทครุมลอฟ

คารโลวี วารี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ท่ีคดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ําท่ีน่ี ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

เป็นปราสาทท่ีเป็นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ท่ีน่ีมีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีตเป็นคฤหาสนสวนตัวของชนชั้นสูง จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐและเป็นสถาน
ท่ีทองเท่ียวประจําเมืองไป

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องน้ําแร และเป็นเมืองแหงสปาชั้นดี ท่ีในอดีตราชวงศตางๆ ใน
ยุโรปและรัสเซีย รวมถึงชนชั้นสูงท้ังหลายจะตองมาท่ีเมืองน้ี แมแต Beethoven และ
Mozart ก็เคยมาเยือนเมืองน้ีดวย ทําใหเมืองคารโลวี วารี เป็นเมืองสปาท่ีใหญระดับโลก
และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และดวยความสวยงามของอาคารสถานท่ีท่ีถูก
อนุรักษไวทําใหภาพยนตหลายเรื่องมาถายทําท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดโบฮีเมียม

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - พระราชวังหลวง
กรุงปราก - ยานชางทอง - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลา
วา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

Mill Colonnade

โบสถเซนตปเตอรแอนดพอลคารโลวี่ วารี่

เป็นโคลอนเนดขนาดใหญท่ีมีน้ําพุรอนหลายแหง มีทางเดินสองทางระยะทาง 132 เมตร
มีรูปป้ันสิบสองรูปท่ีแสดงถึงสิบสองเดือนของปีนั้นอยูเหนือระเบียง และมีอาคารบอน้ํา
รอนท่ีสรางเป็นลายฉลุสีขาว มีลวดลายท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง ซ่ึงอีกสิ่งหน่ึงท่ีพลาดไมได
เมื่อมาเยือนบอน้ํารอนแตละบอคือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมีรสชาติแตกตางกันไป

เป็นโบสถรัสเซียออรโธดอกซ ท่ีตั้งอยูในคารโลวีวารี (คารลสแบด) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
โบสถหลังปัจจุบันไดรับการออกแบบในปี 1893 โดยสถาปนิกกุสตาฟ วิลเดอรมาน โดยได
รับการสนับสนุนจากขุนนางรัสเซียและเซอรเบีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Bedbank Olympik Prague หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทแหงปราก(Prague Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย
Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซ่ึงปัจจุบันเป็นทําเนียบ ประธานาธิบดีมาตั้งแตปี ค.ศ.1918

นําทานชม มหาวิหาร เซนต วิตัส (St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) อัน
งามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา
ชารลท่ี 4 โปรดใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4,พระเจา
เฟอรดินานดท่ี 1 และพระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน

นําทานชม พระราชวังหลวง(Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเป็นท่ีประทับของเจาชายโบฮี
เมียนท้ังหลาย แลวเดินชม ยานชางทองโบราณ(Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีรานขายของท่ีระลึกวางจําหนายอยูมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา(Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโล
วาเกีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

นําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava castle)(ถายรูปดานนอก)ซ่ึงเป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผาตั้งอยูบน
เนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 9 – 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากนั้นมีการกอสราง
เรื่อยมา และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี 1956-1964 ซ่ึงทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาท
แหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป

ค่ํา

่



รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Holiday Bratislava หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมี
เทศกาล**

ปราสาทแหงปราก

มหาวิหารเซนตวิตุส

พระราชวังหลวงกรุงปราก

ยานชางทอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการ
บูรณะเป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด
ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงา
ยืนเฝาอยู ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ
ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตุส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
ท่ีนาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรส
โกและอัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

เป็นพระราชวังหลวงท่ีอยูในพ้ืนท่ีปราสาทปราก มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 12 ท่ีน่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นชื่อยานถนนท่ีตั้งอยูในคอมเพล็กซของปราสาทปราก โดยชื่อมาจากตํานานในการ
ผลิตทองเมื่อศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันมีรานคาของท่ีระลึกจํานวนมาก และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณตางๆ แทน
เลขท่ีบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บราติสลาวา บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน ณ สามเหล่ียน
ชายแดนฮังการี ออสเตรีย และประเทศตัวเองอยางสโลวาเกียดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 เวียนนา - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน -
พระราชวังฮอฟเบิรก - อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจู
เนียร - พารนดอรฟเอาทเลต - บูดาเปสต

มหาวิหาร เซนต วิตัส (St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม)

ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava castle)(ถายรูปดานนอก)

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

ปราสาทบราติสลาวา
เป็นปราสาทเกาแกประจําเมืองท่ีตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล ซ่ึงเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา เป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูท้ัง 4
ดาน ดานบนปราสาทเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองท่ีสวยงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Bratislava หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผานชมเสนทางธรรมชาติของ
ทิวเขาสูงและพ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของปาไมออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปัตยกรรมเกาแก

นําทานผานชม โรงละครโอเปรา ท่ีสรางขึ้นในระหวางปีค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 และเปิดใหม อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผาน พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุมอาคารท่ีเคยเป็นท่ี
ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20

นําทานถายรูปดานนอกท่ี พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมา
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางปี ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิต บรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส

นําทานถายรูปดานนอกท่ี พระราชวังฮอฟบูรก เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึง
ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นท่ีพํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดานนอกอีกท่ี Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียท่ีเวียนนา และเดินเลนท่ี
City Hall

นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอป
ป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย

บาย

นําทานเดินทางโดยรถโคช ขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดชื่อวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมีอารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันปี ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอาหารจีน

หลังอาหารนําทานเดินทางเขาท่ีพัก
่



พักท่ี Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบูดาเบสติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

เวียนนา

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน

พระราชวังฮอฟเบิรก

อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นโรงละครโอเปราท่ีสรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปี 1955

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูท่ีสแตดพารก ใน
กรุงเวียนนา เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย ซ่ึงบทประพันธเพลงวอลซของเขาเป็นท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง ตลอดชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 สเตราสไดกลายเป็นราชาเพลงวอลซ เน่ืองจาก
ไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันตํ่าตอย ขึ้นมาเป็นเพลงเพ่ือให
ความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงในราชสํานักฮับสบวรกได



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 สะพานเชน - ลองเรือแมน้ําดานูบ - ทาอากาศยานบูดาเปสต - ทา
อากาศยานโดฮา

ถายรูปดานนอกท่ี พระราชวังเชินบรุนน

ถายรูปดานนอกอีกท่ี Strauss Garden

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบูดาเบสติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

พารนดอรฟเอาทเลต
เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

บูดาเปสต บาย

กรุงบูดาเปสต เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็นศูนยกลางการปกครอง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนสงของประเทศ เป็นเมืองเด่ียวท่ีมี
อาณาเขตครอบคลุมท้ัง 2 ฝ่ังของแมน้ําดานูบ และใหญท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของยุโรป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปท่ี สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ เป็นหน่ึงในสะพานท่ีสวยท่ีสุดในยุโรปท่ีสรางขามแมน้ําดานู
บ สะพานน้ีเปิดใชในปี 1849ถือไดวาเป็นด่ังสัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชนแหงน้ีเป็นสะพานถาวรแหงแรกท่ีทอดตัวขาม
แมน้ําดานูบ สรางโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นลวนนํามาจากอังกฤษ เป็นสะพานท่ีมีความ
สวยงามอยางมาก ท่ีสะพานเชนน้ีมีรูปป้ันแกะสลักสิงหโตท่ีสะพาน

นําทานไปชม Elizabeth Bridge และ Parliament จากมุมสูง จากนั้น ลองเรือแมน้ําดานูบ อันเลืองชื่อชมความงามของ
ทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปีมาแลวท่ีตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ
อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีรํ่าลือดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทาน
จะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพ่ือนําทานเช็คอินเดินทางกลับ

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR200

ค่ํา

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปล่ียนเครื่อง



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สะพานเชน

ลองเรือแมนํ้าดานูบ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานแขวนในเมืองบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีทอดขามสะพานดานู
บเพ่ือเชื่อมตอตัวเมืองระหวางฝ่ังตะวันตกกับตะวันออกไวดวยกัน สะพานน้ีออกแบบโดย
วิศวกรชาวอังกฤษ William Tierney Clark และสรางโดย Adam Clark วิศวกรชาว
สก็อตซ่ึงเป็นสะพานถาวรแหงแรกท่ีขามแมน้ําดานูบในฮังการีโดยเปิดใชงานครั้งแรกในปี
1849 และถูกใชานมาจนถึงปัจจุบัน

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง
Donaueschingen

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานบูดาเปสต บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริารเมืองบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ตั้ง
อยูหางไป 16 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางเมือง ทาอากาศยานน้ีมีอีกชื่อวา
เฟเรนซ ลิซท ชื่อน้ีถูกตั้งในปี 2011 เป็นเกียรติแกนักแตงเพลงชาวฮังการีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุด Franz Liszt เน่ืองในโอกาสครบรอบ 200 ปีเกิดของเขา

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

02.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย เท่ียวบินท่ี QR980

บาย

12.55+1 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมา
ท่ีบริษัทฯ 13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซา

พรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วัน ในวันเวลาทําการ กอนออกเดินทาง 

กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเป็นตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทานั้น



อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพัก
เมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินกาตาร แอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ปี หรือนอยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท 

ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร

8. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว

5. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน 

7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 3,500 บาท

8. น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO
 

วีซา
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Czech Republic)

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย **โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจา
หนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเงื่อนไขรวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเป็นประจํา

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหนา
เหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงให

่



กับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตง
รูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น ** หามขีดเขียน แม็ก
หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได **(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารสวนตัว (ถามี)
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเป็นตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมให
บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หาก
เด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบ
สําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเป็นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับ
บุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหนง

งาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออก
จากหนวยงานเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.2 กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน,
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ี
ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเป็นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของ
สามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็นตอง
เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถาย
ราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดิน

บัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู
ในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดิน
ทางกลับสูภูมิลําเนา

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีมีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดิน
บัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ)

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!!
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทาง

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด ทานจําเป็นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็นยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา ** สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

่



6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน
เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริ

ษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวน
ตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเป็นเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเป็นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น

เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น !!

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเป็นตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร
 

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง

เทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 


