


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานส
ไตน	-	มหานครมิวนิค	-	สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา	-	โอลิมปิกปาร
ก	-	พิพิธภัณฑBMW	-	จัตุรัสมาเรียน

พักที่	Mercure
Hotel	München
Neuperlach	Süd
หรือระดับใกล
เคียงกัน

3
เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	ถนนเกไทรเดร	/	GETREIDE
GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-	จัตุรัสกลางเมืองซาลสบวรก	-
มหาวิหารแหงซาลสบวรก	-	บานเกิดโมสารท	-	ฮัลชตัทท	-	เชสกี้	บูดา
โจวิค

พักที่	CPI	Hotels,
as.	หรือ	Clarion
Congress	Hotel
Ceske
Budejovice	หรือ
ระดับใกลเคียง

4 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก	-	สะพานชารล
พักที่	Hotel	Duo
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง	(ปราก)
-	ยานชางทอง	-	บราติสลาวา

พักที่	Holiday	inn
Bratislava	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

6 McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ
จัสตุรัสฮีโร	-	แมน้ําดานูบ	-	สะพานเชน

พักที่	Mercure
Budapest	Buda
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

7 กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-
พระราชวังฮอฟเบิรก	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-
สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿12,500



การเดินทางแตละพีเรียดจะตางกัน	กรุณาเช็คกอนวันเดินทาง
27-3	พ.ย.60

Flightบินขาไป	QR833	27OCT	BKK-DOH	21.15-23.55	QR059	28OCT	DOH-MUC	01.25-06.30
Flightบินขากลับ	QR186	02NOV	VIE-DOH	21.30-04.40+1	QR832	03NOV	DOH-BKK	08.40-18.50

6-13	ธ.ค.60
Flightบินขาไป	QR835	6DEC	BKK-DOH	20.40-23.49	QR059	07DEC	DOH-MUC	02.40-07.00
Flightบินขากลับ	QR186	12DEC	VIE-DOH	21.30-04.40+1	QR832	13DEC	DOH-BKK	08.40-18.50

27-3	ม.ค.61	ปีใหม
Flightบินขาไป	QR835	27DEC	BKK-DOH	20.40-23.49	QR059	28DEC	DOH-MUC	02.40-07.00
Flightบินขากลับ	QR186	02JAN	VIE-DOH	21.30-04.40+1	QR832	03JAN	DOH-BKK	08.40-18.50

ชวงบาย
17.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกชัน้4	ประตู

8	เคานเตอร	Q	สายการบิน	กาตารแอรเวย	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานเอกสารและแท็กกระเปา

ชวงคํ่า
20.40	น.	ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา	เทีย่วบินที	่QR833	

23.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานโดฮา	ประเทศกาตาร	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
01.25	น.	ออกเดินทางตอโดยสายการบินการตาแอรเวยเทีย่วบินที	่QR059



06.30	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ	5
ช่ัวโมงและชวงฤดูหนาวจะ6ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	
นําทานเดินทางสูเมืองโฮเอินชวังเกา	(Hohenschwangau)	ระยะทาง113	กม.	เมืองเล็กๆที่	สวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
นําทานเดินทางขึน้โดยซัตเติ้ลบัสสูปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน

NeuschwansteinCastleนําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนดซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน
ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยายซึ่งเป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่2หรือเจาชายหงสขาวชม
ความวิจิตรพิสดารของหองตางๆที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารดวากเนอรซึ่งเป็น
นักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค	(Munich)	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	ระยะทาง	127	กม.	และเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย	ยังเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็น
หน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป	ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป	โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวย
กษตัริยมากอน	กอนที่จะผนวกเขาเป็นสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี	จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเป็นของตัว
เอง	ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม	และอาหารอันเลื่องชื่อ	ซึ่งไดแก	ไสกรอกเยอรมัน	ขาหมูทอด	เพรทเซล	และเบียร
จากน้ันนําทานเดินทางไปถายรูปดานหนา	สนามฟุตบอลอัลลิอันซอารีนา	และนําทานผานชมบริเวณ

สนามกีฬาโอลิมปิคทีมิ่วนิคไดรับเกียรติใหเป็นเจาภาพเมื่อปี	ค.ศ.	1972
จากน้ันนําทานเดินทางสู	BMW	WELT	(ถายรูป)	อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม	ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ

ภายในจัดแสดงรถยนตรุนใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว	ใหทานเดินเลน	เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคู
เปอร
จากน้ันนําทานสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียน	Marienplatz	ยานเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณที่

สาคัญของมิวนิค	เซน	ศาลาวา	การเกา	ในรูปแบบศิลปะโกธิค,	หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอม
ใหญ	อิสระใหทุกทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	ทีพ่ัก	Mercure	Hotel	München	Neuperlach	Süd	หรือระดับใกล

เคียงกัน

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

สนามบอลของเมืองมิวนิค	ซึ่งเป็นฐานทัพของทีมฟุตบอลประจําเมืองชื่อบาเยิร
นมิวนิค	มีฉายาวาหวงยางเพราะทรงของสนามจากดานนอก

เปนสวนขนาดใหญ	ที่มีทั้งสนามกีฬา	Indoor	และOutdoor	สวนสวยแกลอรี
พิพิธภัณฑ	ประติมากรรม	ฯลฯ	รวมอยูในที่เดียว	และยังเพลิดเพลินกับวิวสวยๆ
ไดอีกมาก

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Mercure	Hotel	München	Neuperlach	Süd	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองซาลซบูรก	(	Salzburg	)	ออสเตรียซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบิน	มิวนิค	ประเทศ

เยอรมนี	ระยะทาง144	กม.	ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณ	ออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบ
ตลอดเสนทาง
นําทานชมเมืองซาลบูรกที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดย

เฉพาะบริเวณเมืองเกาจึง	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.1997	ซาลบูรกตั้ง
อยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค	(Salzach)	และ	มีอาณาเขตติดกับเทือกเขา	แอลป	เป็นบ	านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษ
ที่	18	นามวาวูลฟกังอามาเดอุส	โมสาท	(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	และยังเป็นสถานที่ถายทําของภาพยนตร
เรื่อง	The	Sound	of	Music	ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลลีวูด
นําทานชมสวนมิราเบล	(Mirabell	garden)	ภายในบริเวณวังมิราเบล	ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ	จากน้ันนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกาและสามารถมองเห็น
ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก	ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา	ใหทานถายรูป
ตอจากน้ันนําทานถายรูป	บานเลขที	่9	ถนน	Geteidegasse	บานสีเหลืองเลขที่	9	เป็นสถานที่ที่โมสารทเกิด

เขาอาศัยอยูในบานหลังน้ีมากกวา	20	ปี	ตอมาเขายายไปอยูอีกหลังหน่ึง	บานหลังน้ีถูกดัดแปลงใหเป็น
พิพิธภัณฑในปัจจุบัน	ไมไกลจากกันเป็น
จัตุรัสเรสซิเดนท	(Residenzplatz)	เป็นจัตุรัสยานกลางเมืองอยูใกลมหาวิหารแหงเมืองซาลสบวรก(

Salzburg	Cathedral)	มีน้ําพุสไตลบาโรกเป็นจุดเดนของบริเวณน้ี	แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสอง
ขางทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูรก	ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง
เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารทซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนส	โกจดทะเบียนเมื่อปี

ค.ศ.1996	ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนใหสวนที่เป็นพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองน้ีดูๆ	อะไรก็โมสารทไปหมด
เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	ฮัลลสตัท	(Hallstatt)	(ระยะทาง	73	กม.	)ชมหมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา

4,500	ปี	เมืองที่ตั้ง	อยูริมทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวา
เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง
ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical
Heritage	เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง	Ceske	Budejovice	ระยะทาง	221	กม.เพื่อเขาสูที่พักแรม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	ทีพ่ัก	CPI	Hotels,	as.	หรือ	Clarion	Congress	Hotel	Ceske

Budejovice	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต



ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

เป็นจตุรัสยานกลางเมืองอยูใกลกับ	มหาวิหารแหงเมืองซาลสบวรก(	Salzburg
Cathedral)	มีน้ําพุสไตลบาร็อค	เป็นจุดเดนของจตุรัสน้ี

สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว	สรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญจนเกิน
ซอมแซม	มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แต
ตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม	ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก
ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

เชสกี้บูเดโจวิซ	(Ceske	Budejovic)	ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงปราก	ระยะทาง
ประมาณ	150	กม.	โดยรถยนต	เมืองบูเดโจวิซกอตั้งโดยอัศวิน	Hirzo	ซึ่งเป็น
อัศวินในกษตัรย	Ottokar	-II	แหงโบฮีเมีย	ในปี	1265	...	เมืองบูเดโจวิซ	มีพื้นที่
ประมาณ	55	ตารางกิโลเมตร	และมีประชากรเพียง	96,053	คน	(ขอมูลปี
2009)	ผูคนรูจักบูเดโจวิซดีเน่ืองจากมีเบียรดังระดับโลก	คือ	บัดไวเซอร
(Budweiser)	ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษที่	13	แลว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CPI	Hotels,	as.	หรือ	Clarion	Congress	Hotel	Ceske	Budejovice	หรือระดับใกลเคียง



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางาม

แหงโบฮีเมียเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World
Heritage)เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา
300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
นําทานถายรูปปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	บริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่

ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Vltava	River)	ตรงบริเวณคุงน้ําฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และโบสถ
เกากลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก	(ระยะทาง170ก.ม.)

อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกียซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหง
อุดรทิศ
จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	สะพานชารลส	(Charles	Bridge)	เป็นสะพานเกาแกสไตลโกธิกที่ทอดขามแม

น้ําวัลตาวาที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	สะพานสรางใ	นปี	1357	ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	มา
เสร็จสมบูรณในชวงตนศตวรรษที่	15	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10	เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของ
สะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค
ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ีมีรูปป้ันของเซนตจอหน	เนโปมุก	(St.John	Nepomuk)เป็นรูปป้ันที่เกาแกที่สุดบนสะพาน

สรางเมื่อปีค.ศ.	1683	สะพานแหงน้ีเปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณหน่ึงของกรุงปราก	ชมและถายรูปตาม
อัธยาศัยหรือเลือกซื้อของที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	ทีพ่ัก	Hotel	Duo	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Hotel	Duo	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9

ในสมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslid	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918	
ชมมหาวิหาร	เซนต	วิตัส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่

14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปีค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และพระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน
แลวชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลายแลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก
วางจําหนายอยูมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําเดินทางสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวา

เกียตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสาธารณ
รัฐเช็ก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	ทีพ่ัก	Holiday	inn	Bratislava	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มหาวิหาร	เซนต	วิตัส	กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	inn	Bratislava	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคา

แบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,	B	URBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)ระยะ	196

กม.เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม	รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
ชมจัตุรัสวีรบุรุษ	(Heroes’Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของMillenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้ฉลอง

1,000	ปี	แหงชัยชนะของชาวแมกยาร
นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลืองชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปี

มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตา	ของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่
รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด
นอกจากน้ีทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM

TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	ทีพ่ัก	Mercure	Budapest	Buda	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Mercure	Budapest	Buda	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางขามพรมแดนสูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	(ระยะทาง243ก.ม.ใช

เวลาเดินทางประมาณ	3	ช.ม.)	ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมออสเตรีย
ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก
ผานชมโรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวาง

สงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,	ผานชมพระราชวัง	ฮอฟเบิรก(Hofburg	Palace)	ซึ่ง
เป็นกลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก	มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษ
ที่	20
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปี	ค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส
จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ นส(St.Stephen’sCathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่งพระ

เจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
กรณีมีเวลานําทานไป	ชอปป้ิงสินคาในยานถนนคารทเนอร	(Kartner	Strasse)ใจกลางกรุงเวียนนา

สินคานานาชนิด	อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่น
วัยรุนทันสมัย	เชน	Zara	,H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลตโมสารทหรือแวะชิมของหวานที่ราน
THE	DEMEL	รานเบเกอรรี่	และ	ช็อคโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786

ชวงคํ่า



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานเวียนนาเพื่อทําการเช็คอินเดินทางกลับและใหทานไดมี

เวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และไดชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่สนามบิน
22.30	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา	เทีย่วบินที	่QR186

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

04.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานโดฮา	ประเทศ	การตา	แวะรอเปลีย่นเครื่อง
08.40	น.	ออกเดินทางสูประเทศไทย	โดยเทีย่วบินที	่QR832

19.00	น.	คณะเดินทางกลับถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,

การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิด
จากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน
ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
13.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
14.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

15.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน	20	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง
15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอม
เอกสารชําระมัดจําคาทัวร
2.	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	30	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน



(ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเป็นBusiness	Class	ได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถ
เลื่อนวันได)	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับใกลเคียงกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป าสายการบินกาตารแอรเวย	จํากัดกระเป า	1ชิ้น	น้ําหนัก	30	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่อง

ได	7กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ	ถาตองการซื้อน้ําหนักเพิม่แจงกอนเดินทาง14วัน
ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิม่	1ชิ้น	น้ําหนัก30กก.	ราคา	180	US	ดอลลาร/เทีย่ว

6.	การประกันการเดินทาง	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ
Allianz	แบบแผนประกันภัยแบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน	ดังน้ี
-	การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา	16	ปี	หรือนอยกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	3,000,000	บาท
ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา	16	ปี	หรือมากกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	1,500,000	บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ	วงเงิน	2,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย	วงเงิน	200,000	บาท	
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวา
ขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ	
7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกนแลว	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลวหักออกจากคาทัวร	2,200	บาท

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	45	EURO	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ

จากทาน

สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-
กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3หนา)	**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทั
มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ	**	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคา

ใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋แลว	)

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน	(สาธารณรัฐเช็ก)	ระยะเวลาดําเนินการยื่น	15	วันทําการ
**	ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ	ณ	สถานทูต	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย	**
1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ

กอนนําสง	และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย	2-3	หนาเพื่อติดวีซา	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
เชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต
2.	รูปถาย	รูปสีหนาตรงปัจจุบัน	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	2	น้ิว	หรือ	4.5*	3.5	cm	จํานวน	2	ใบ	และมีอายุไม

เกิน	3	เดือน	หามตกแตงรูป	หามสวมแวนสายตา	หามมีเครื่องประดับ	ตองเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
3.	เอกสารสวนตัว

สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	(ถามี)
สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถาเคยทีการเปลี่ยน)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาสูติบัตร	/	หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา	/	สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา	



4.	หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด	ภาษาอังกฤษ
4.1	กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่
อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป	เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด	และตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา	ตองเป็นภาษาอังกฤษ	และเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้
พรอมประทับตราบริษทั	โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาส
ปอรต
4.2	กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(คัดลอกไมเกิน	3	เดือน	และเป็น
ภาษาอังกฤษเทานัน้)	
4.3	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็น
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่นวีซา)
เด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	หรือหาก
เด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา	จะตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดิน
ทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดาและมารดา)	โดยมีนาย
อําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง	และบิดาหรือมารดาจะ
ตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
4.4	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย	
4.5	กรณีเป็นแมบาน	ใชสําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของตัว
เองหรือของสามีก็ได	ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษา
อังกฤษ	พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ที่มีดวยกัน)

5.	หลักฐานการเงิน
5.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ประจําหรือออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)
-	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง	และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา
แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**ยอดเงินสุดทายทีลู่กคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวย	**	**สถานทูตไม
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
5.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	
-	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ	ไมเกิน	15	วันกอนยื่น	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต
5.3	กรณีทีบ่ริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด	ทางบริษทัฯ	จะ
ตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน	โดยระบุรายชื่อ
ผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย	

6.	แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน	กรุณากรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่แนบมาใหอยาง
ถูกตอง	เน่ืองจากเป็นขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต	ทางบริษทัฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิด
พลาด	ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด	และจํานวนบุตรของผูเดินทาง	การ
บิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร	และถึง
แมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชน
กัน	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทัการยื่นวีซาน้ัน	ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ	20,000	ตอทานกอนเทานัน้	ถึงสามารถดําเนิน
การขัน้ตอนการยื่นวีซาได
เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร
**	กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน	เพราะขอมูลทั้งหมด	เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลนของทาน	**



-	หนังสือเดินทางเลมเกา	จําเป็นตองสงมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของทาน
-	หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง	กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเป็นภาษาอังกฤษใหครบ
ถวน	ไดแก	ชื่อบริษทั	/	ตําแหนงของทาน	/	ลักษณะงาน	/	รายไดตอเดือน	

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมมีราคาเด็ก
Infant	50%	ของราคาทัวร
**ราคาทัวรรวมคาวีซาแลว**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,
การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


