


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-
ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล

พักที่	SIM’S	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 McArthurGlen	Designer	Outletin	Salzburg	-	เมืองลินซ
พักที่	TRANS	WORLD
HOTEL
DONAUWELLE	หรือ
เทียบเทา

4 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	กรุงปราก
-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	EXPO	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	ยานชางทอง	-	สะ
พานชารล	-	คารโลวีวารี	-	กรุงปราก

พักที่	EXPO	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 McArthurGlen	Designer	Outlet	-	บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติ
สลาวา

พักที่	BRATISLAVA
HOTEL	หรือเทียบเทา

7 กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	CASTLE	HILL	-
โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	แมน้ําดานูบ	-	สะพานเชน

พักที่	MERCURE
BUDA	หรือเทียบเทา

8 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	สนามบินเวทชาท/สนาม
บินกรุงเวียนนา

9 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿7,500



17.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	Q
สายการบินกาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
20.25	น.	ออกเดินทางสูโดฮา	โดยสายการการตา	เทีย่วบินที	่QR	835
23.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	แวะรอเปลีย่นเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
01.25	น.	ออกเดินทางตอสูมิวนิคโดยเทีย่วบินที	่QR	059
06.30	น.	ถึงสนามบินมิวนิค	(Munich)	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันเดินทางสูเขาสูนครมิวนิค	(Munich)	นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่ม

ตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค	บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึน้ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่	19	ใชเวลาสรางถึง	42	ปี	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่ง
จะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.
(ระยะทาง	39	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	50	นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําออกเดินทางสูฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวา
เป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยว
ชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน	(ระยะทาง	209	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)
เดินทางสู	เมืองซาลสบวรก	(Salzburg)	ประเทศออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนักดนตรีเอก	“วูลฟกัง

อมาดิอุส	โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา“ปราสาท
เกลือ”	เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	เมืองซาลสบวรกเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร



คบิชอป	และ	เป็นศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน
ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell	Garden)	ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง	“มนตรักเพลง

สวรรค”	(The	Sound	of	Music)	ที่โดงดังไปทั่วโลก	(ระยะทาง	73	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)
่ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SIM’S	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

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



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	SIM’S	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Salzburgใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบ

รนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	CALVIN	KLEIN,	CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	ADDIDAS,
OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
เดินทางสูเมืองลินซ	เมืองมีการผลิตเหล็กกลา	เครื่องจักร	อุปกรณไฟฟา	ผลิตภัณฑยาสูบ	เมืองน้ีพัฒนามา

จากคายสมัยโรมัน	เป็นศูนยกลางการคาที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่	13	ไดรับความเสียหายอยางมากใน
สงครามโลกครั้งที่สอง	(ระยะทาง	132	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	TRANS	WORLD	HOTEL	DONAUWELLE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อีกหน่ึงเอาทเลทในดินแดนโมสารท	(Mozart)	หน่ึงในเครือของ	Designer
Outlet	เป็นเอาทเลทที่รวบรวมรานคาตางๆไวในตึก	มีลักษณะคลายคลึงกับ
หางสรรพสินคายอยๆ	แตละรานก็เสนอขายของแบรนดเนมตางๆ

เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย	และเป็นที่
รูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงฮิตเลอร	เพราะหากมาถึงเมืองลินซแลว	ก็จะไดพบ
อะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับฮิตเลอรแนๆ	เพราะพวกเขาคงไมซุกเรื่องราว
ตางๆ	สมัยนาซีครองอํานาจไวใตพรมหรอก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	TRANS	WORLD	HOTEL	DONAUWELLE	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางาม

แหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World
Heritage)	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา
300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก	(ระยะทาง	84	ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)
นําชมปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่

ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และ
โบสถเกากลางเมือง	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําคณะเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสา

ธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ	(ระยะทาง
170	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)
จากน้ันนําทานเดินสูเขตเมืองเกา	นําทานชมศาลาวาการเมืองหลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี

ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูที่พัก	โรงแรม	EXPO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	พักที่	EXPO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	(ใชเวลาเดินชมเมืองทัง้หมด	ประมาณ	3	-	4

ชม.เน่ืองจากเป็นเมืองเกาทัง้หมด	และรถบัสไมสามารถเขาถึงได)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย
คริสตศตวรรษที่	9	ในสมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมา
ตั้งแตปี	ค.ศ.1918
ชมมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอนุญาตให

เขาชม)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่	14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญ
ที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344	ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริย
สําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน	แลวชม
พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจาชายโบฮี
เมียนทั้งหลายแลวเดินชม	ยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนาย
อยูมากมาย	
นําทานเดินทางกลับสูกรุงปราก	จากนัน้เดินเลนบนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแม

น้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน	ให
เวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา	เลือกซื้อสินคา	ของที่ระลึก	หรือ	สินคาแฟชั่นชั้นนํามากมาย	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

ชวงบาย	



นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองคารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสา
ธารณรัฐเช็ก	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชมเมืองคารโลวี	วารี	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความ

เชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกวพอรซเลนที่มีปากยื่น
ออกมาเหมือนกาน้ํา
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงปราก	(Prague)	(ระยะทาง	126	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูที่พัก	โรงแรม	EXPO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

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

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค



กรณีมีพิธีภายในมหาวิหารเซนตวิตุส	อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	EXPO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบ

รนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย	(ระยะทาง	359
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

สโลวัค	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ	สโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสา
ธารณรัฐเช็ก
นําทานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก
นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava	Castle)	ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบน

เนินเขา	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี	(ระยะ
ทาง	50	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	BRATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	BRATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งได

ชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัย	และสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานาน
กวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”
นําทานชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก	ดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
นําทานชมจัตุรัสวีรบุรุษ	(Heroes’	Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	Millenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้

ฉลอง	1,000	ปี	แหงชัยชนะของชาว	(ระยะทาง	200	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ัน	นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดาน

นอกของอาคารพระราชวังโบราณ
ชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริย

มาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยัง
เป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก	หลังคา
สลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรม
รูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)
จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต
ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นํา	ทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง	600-800

ปีมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่
รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด
นอกจากน้ีทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM

TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน
(ระยะทาง	50	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	MERCURE	BUDA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ



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

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)
	พักที่	MERCURE	BUDA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทางธรรมชาติ

ของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของ	ปาไมแหงออสเตรีย(ระยะทาง	242	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ
3.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744	-	1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออา
ของทองพระโรง	และพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส
นําเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคา

ในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงคํ่า
22.30	น.ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	QR	186

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



คณะเดินทางวันที	่21	–	29,	28	เม.ย.	–	6	พ.ค.	61	ออกเดินทางเวลา	18.50	น.โดยเทีย่วบินที	่QR	184
และถึงโดฮาเวลา	01.00	น.

คณะเดินทางวันที	่21	–	29,	28	เม.ย.	–	6	พ.ค.	61	ออกเดินทางเวลา	02.20	น.โดยเทีย่วบินที	่QR	834
และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	12.40	น.

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

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

04.50	น.	เดินทางถึงสนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.40	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบินที่	QR	832	
19.00	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดิน

ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรีย
6.	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท)
7.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(15	ยูโร
8.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	)
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



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

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ออสเตรีย)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันยื่นวีซาแสดง
ตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา
ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	%ของพื้นทีรู่ปถายจํานวน	2	ใบ	ถายไมเกิน	6	เดือน

หามสวมแวนตา	คอนแทคเลนส	หรือเครื่องประดับ	,	เปิดผมใหเห็นหูทัง้	2	ขาง,	หามตกแตงรูป,	รูปไม
เลอะหมึก	ไมมีรอยแม็ก,	ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	ใช	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผู
เดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนยื่นวีซา	(กอนยื่นวีซาอาจจะขอใหทานปรับอัพเดทอีกครั้ง)	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งเลมเกาและเลมใหม
3.3	กรณียอดเงินกระโดด	ใหลูกคาขอเป็น	BANK	CERTIFICATE	เทานัน้
3.4	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
3.4.1.	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วัน	หลังจากธนาคารออกให	
3.4.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
4.	หลักฐานการทํางาน
5.	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน



3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
6.	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนด

ที่ดิน	เป็นตัน
7.	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน(ขอเป็นภาษา

อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทน
ชื่อสถานทูตทีย่ื่น)นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
8.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
9.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)
10.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม
หมายเหตุ	

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศออสเตรีย	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น
จํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ
สม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชนตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Longleg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


