
#15812 ทัวรยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย
ฮังการี 7 วัน 4 คืน ฮัลลสตัทท พระราชวังเชินบรุนน บิน EK
ทัวรยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี ปราสาทแหงปราก มหา
วิหารเซนตวิตุส สะพานชารลส ปราสาทครุมลอฟ ถนนสายวงแหวน โบสถ
แมทเธียส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานกรุงปราก - คารโลวี วารี - ปราก   

Hotel
International
Prague หรือ
เทียบเทา

3 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการ
เมืองหลังเกาปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร - เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสก้ี
บูดาโจวิค

  
Spa Hotel
Vita หรือ
เทียบเทา

4 ฮัลสตัทท - เวียนนา   

Senator
Vienna
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 พระราชวังเชินบรุนน - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟ
เบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - พารนดอรฟเอาทเลต - บราติสลาวา   

Holiday Inn
Bratislava
หรือเทียบเทา

6 บูดาเปสต - คาสเซิลฮิลล - โบสถแมทธิอัส - ปอมชาวประมง - ทาอากาศยานบูดาเปสต -
ทาอากาศยานดูไบ    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 18 เม.ย.
65

฿23,888 ฿22,888 ฿21,888 ฿4,900

4 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900

11 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900

17 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 ฿22,888 ฿21,888 ฿20,888 ฿4,900

25 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900

1 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900

15 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานกรุงปราก - คารโลวี วารี -
ปราก

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 ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และเดินทางถึงเวลา 04.45 น.***

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง

08.55 น. ออกเดินทางสู กรุงปราก โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 139
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 13.00 น.***

บาย

12.40 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวันท่ี 25 มีนาคม 2563)

นําทานเดินทางสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองท่ี
มีชื่อเสียงไปท่ัวโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซ่ึงตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกวพอรซ
เลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา

นําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

กรุงเทพ

*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และเดินทางถึงเวลา 04.45 น.***

สนามบินดูไบ

*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 13.00 น.***

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวันท่ี 25 มีนาคม 2563

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

พักท่ี Hotel International Prague หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานกรุงปราก

คารโลวี วารี

ปราก

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีทันสมัย  และกวางขวางตังอยูบนขอบทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยอยูหางจากใจกลางเมือง
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 20 กิโลเมตร

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

เป็นเมืองหลวงเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูบนแมน้ํา Vltava เมืองน้ีมีภูมิ
อากาศแบบมหาสมุทรท่ีคอนขางอบอุนในฤดูรอนและฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวเย็น ปราก
เป็นศูนยกลางทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุโรปกลางพรอมประวัติศาสตร
อันยาวนาน ในปี 2017 ปรากไดรับการจัดอันดับใหเป็นเมืองในยุโรปท่ีมีนักทอเท่ียวมาก
เป็นอันดับหา รองจากลอนดอน ปารีส โรม และอิสตันบูล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Hotel International Prague หรือเทียบเทา



ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล - ประตู
เมืองเกา - ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก - หอนาฬิกา
ดาราศาสตร - เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสก้ี
บูดาโจวิค

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําชม ปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย
Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซ่ึงปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี ค.ศ.1918 ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตวิตุส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14

นําทานเดินเลนบน สะพานชารลส (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางขึ้นตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชม รูปป้ันโลหะของเหลานักบุญ ท่ีตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซ้ือ
สินคาพ้ืนเมืองท่ีเรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน

นําทานเดินเท่ียวชม ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old
Town Hall) ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอก
เวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือ
เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย
เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ปี หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเป็น
สถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก

นําทานชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River)
ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู เช
สกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Spa Hotel Vita หรือเทียบเทา

ปราสาทแหงปราก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



มหาวิหารเซนตวิตุส

สะพานชารล

ประตูเมืองเกา

ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก

หอนาฬิกาดาราศาสตร

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

สะพานเกาแกท่ีเป็นสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ี
เชื่อมระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ี
ตั้งอยูสองขางสะพานราว 30 องค

ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา
(Old Town Hall) ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปินอิสระ แลวเชิญ
ทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลท่ีมีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค

เป็นศาลาวาการเมืองหลังเกาท่ีตั้งอยูในคอมเพล็กซของปราสาทแหงกรุงปรากตรงบริเวณ
จัตุรัสเมืองเกา มีลักษณะเป็นอาคารสูงท่ีมีหอนาฬิกาอยูดานบน

หอนาฬิกาดาราศาสตรน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็นนาฬิกาท่ีสามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรตาง ๆ เชน
ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เชสกี้ ครุมลอฟ บาย

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ท่ีคดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ําท่ีน่ี ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ



วันท่ี 4 ฮัลชตัทท - เวียนนา

ปราสาทครุมลอฟ

เชสกี้ บูดาโจวิค

เป็นปราสาทท่ีเป็นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ท่ีน่ีมีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีตเป็นคฤหาสนสวนตัวของชนชั้นสูง จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐและเป็นสถาน
ท่ีทองเท่ียวประจําเมืองไป

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 เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Spa Hotel Vita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอม
ดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Senator Vienna Hotel หรือเทียบเทา

ฮัลสตัทท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

้



วันท่ี 5 พระราชวังเชินบรุนน - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรากรุง
เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน -
พารนดอรฟเอาทเลต - บราติสลาวา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

เวียนนา บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Senator Vienna Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมา
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางปีค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส

จากนั้นพาทานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก ผานชมโรง
ละครโอเปรา ท่ีสรางขึ้นในระหวางปีค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีก
ครั้งในปีค.ศ.1955

นําทานผาน พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุมอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มา
ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20

นําชมบริเวณรอบนอก โบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6
โปรดใหสรางขึ้นในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมาก
มาย

*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรม
ไปเท่ียวเดินเลนในยานเมืองเกากรุงบราติสลาวาแทน***

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

พักท่ี Holiday Inn Bratislava หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังเชินบรุนน

ถนนสายวงแหวน

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟเบิรก

มหาวิหารเซนตสตีเฟน

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

เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

เป็นโรงละครโอเปราท่ีสรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปี 1955

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

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พารนดอรฟเอาทเลต บาย

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

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 บูดาเปสต - คาสเซิลฮิลล - โบสถแมทธิอัส - ปอมชาวประมง -
ทาอากาศยานบูดาเปสต - ทาอากาศยานดูไบ

*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรม
ไปเท่ียวเดินเลนในยานเมืองเกากรุงบราติสลาวาแทน***

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บราติสลาวา

 Holiday Inn Bratislava หรือเทียบเทา

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน ณ สามเหล่ียน
ชายแดนฮังการี ออสเตรีย และประเทศตัวเองอยางสโลวาเกียดวย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยาน เกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดชื่อวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมีอารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันปี ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองท่ีไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพ
บนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลว
หลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริยผูทรงสราง
สิ่งกอสรางท่ีงดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย

นําทานสู ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบได
อยางดีปอมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน

นําทานเดินทางสุ สนามบินบูดาเปสต เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาใน
รานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

15.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 112
*** คณะออกเดินทางวันท่ี 12 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 16.00 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 23.20 น.***

ค่ํา

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

บูดาเปสต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ *** คณะออกเดินทางวันท่ี 12 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 16.00 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 23.20 น.***

คาสเซิลฮิลล

โบสถแมทธิอัส

ปอมชาวประมง

ทาอากาศยานบูดาเปสต

เป็นเนินเขาท่ีมีปราสาทท่ีสวยงามตั้งอยู นอกจากน้ียังมีบานสไตลบาร็อค อนุสาวรียฮับส
บูรก รานกาแฟ รวมถึงรุสซวอรมของตนศตวรรษท่ี 19 การมาท่ีน่ีสามารถเดินทางขึ้นไป
ดวยรถ หรือใชบริการกระเชาไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ 700 ปี ท่ีไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถสแหงน้ีตั้งชื่อ
ตามพระนามของกษัตริยแมทธิอัส กษัตริยผูย่ิงใหญแหงฮังการี มีหลังคาสลับสีอัน
สวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค สวนดานโบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจก
สีท่ีบอกเลาเรื่องราวทางศาสนาท่ีงดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางไวเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิต
ปกปองบานเมืองในคราวท่ีถูกพวกมองโกลเขามารุกราน และท่ีแหงน้ียังจุดชมวิวทิวทัศน
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา

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

ทาอากาศยานดูไบ คํ่า

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

03.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงเทพ ดวย เท่ียวบิน EK376

บาย



 หมายเหตุ *** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 01 มิ.ย. 63 เป็นตนไป เดินทางถึงเวลา 13.15 น. ***

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

12.50 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 01 มิ.ย. 63 เป็นตนไป เดินทางถึงเวลา 13.15 น. ***

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน

ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กอนการเดินทางหากทานไม
ผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืนจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 EURO)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO)
 

วีซา

่ ้ ่ ้ ่



การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) เอกสารกรุณา
เตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางย่ืนวีซาเขาสถาน
ทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไข
ในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

**ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย**

***ในกรณีเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปี หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปัจจุบัน รบกวนทําพาสปอรตใหม ทางสถานทูต
จะไมรับย่ืน หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเป็นปัจจุบัน***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครท่ีมีอายุ16 ปีขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคา

ทัวรได)

3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น
Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

3.2.2 ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน

และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ

4. หลักฐานการทํางาน  
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- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) นักเรียนหรือ
นักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม
 

หมายเหตุ
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000

บาท

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

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
 

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


