
 

EAST EUROPE 8D 5N 
โดยสายการบนิ Qatar Airways (QR) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม – มนีาคม 2563 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอรมนั มวินคิ ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์ 

เช็คเยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ สโลวาเกยี   

ฮงัการ ีบูดาเปสตค์าโลวี ่วลัเลย่ ์ปราสาทนอยชวานสไตล ์

พเิศษ !! ขาหมเูยอรมนั เป็ดสไตลโ์บฮเมยีน ปลาเทราทย์า่งเกลอื 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนิโดฮา  
16.00 พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 

ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  
20.25 ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

23.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่อง สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) - 

มวินคิ 
01.50  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059  
07.00   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย

ประมาณ 5 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น า
ท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เดนิทางสู ่เมอืงชวงัเกา (schwangau ) 
(124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี เมอืงชวังเกาตัง้อยูต่ดิ

กับชายแดนประเทศออสเตรยี ดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงอยู่ตดิกับทะเลสาบฟอร์
เกนิ เมอืงนี้เป็นทีต่ัง้ของปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานช
ไตน์และปราสาทโฮเอนิชวังเกา 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย    น าท่านเดนิทางสู่ โฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบรเิวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อน าท่านเดินทางขึน้ปราสาทโดย 

Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein 
Castle ถ่ายรูปดา้นนอก ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย สรา้งในสมัยพระเจา้ลุดวจิที ่2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ.1845-86 

เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลก ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ที่
ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธ์

เพลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มวินคิ (Munich)(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยู่ทางใตข้อง
ประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งทีสุ่ดของยุโรป ซึง่มี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน 
ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็น

ของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบยีร ์น าท่านเทีย่วชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถ่ายรูปดา้นนอก ไม่วา่จะ
เป็น อลอินัซ ์อารนี่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลทีไ่ดรั้บฉายาวา่เป็นเรอืยาง ดว้ย

รปูรา่งลักษณะทีด่จูะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และ
ใชเ้ป็นสนามส าหรับการซอ้มและแขง่ของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ อลอิันซ ์อารน่ีา ยังมี
สสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดชุนดิเดยีวกับทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศ

ขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

   โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) หอคอยสญัญาณวทิยแุละโทรทัศน์ทีส่งูถงึ 291 

เมตร โดดเด่นเหนือเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหาร และ
พพิธิภณัฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเก่าทีเ่ป็น
เหมอืนจุดเริม่ตน้ของการท าความรูจั้กกับมวินิค ปัจจุบันทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีส่ าหรับงาน

พธิตี่างๆ ทีส่ าคัญของเมอืง บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซน์ี้ท่านจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่
(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทนศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 สังเกตไดง้่ายดว้ย
หอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแต่งอยา่งประณีต ศาลาว่าการเกา่ (Old Town 

Hall) ตัง้อยู่ในบรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของ



 

เมอืงมวินิคมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผ่านมากวา่ 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าดว้ยศลิปะสไตล์
โกธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  Holiday Inn Express Munich City West 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่าม  มวินคิ – ซาลซบู์รก์– สวนมริาเบล -ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบู์รก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี(144ก.ม./2ช.ม)  ซึง่ตัง้อยู่

ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ
ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มี
ชือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณ

เมืองเก่าจึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 
ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ าซาลซัค (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ 
เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่วลูฟ์กังอามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนต์เรือ่ง The Sound of Music 
ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) 
ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดัง  ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพ

ประทับใจ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์
ยา่ง 

บา่ย  น าท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูป
สวยๆที ่เซน็ทรัลสแควร ์(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรูป

ป้ันโฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย ชมโบสถพ์ารชิ (Parish Church) 
ถ่ายรปูดา้นอก โบสถส์วยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปีแลว้แต่ก็เป็นไฮไลทส์วยๆ 
ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเชสเกบุดเยยอวตีเซ (Ceske Budejovice) 

(221ก.ม./3ช.ม)  เป็นเมืองในสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงใหญ่ที่สดุในเขตเซาทโ์บฮเีมีย 
ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั  HGrand Hotel Zvon  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4ดา 



 

วนัทีส่ ี ่   Ceske Budejovice - เชสกี ้ครุมลอฟ  - ฮลัลส์ตทัท ์– เวยีนนา 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่เมือง มรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26

กม. 30นาท)ี น าชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมอืงนี้ตัง้อยู่

รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีม่อีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 
300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก น า
ทา่นถา่ยรูปปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่
กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ าวอลตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้ าฝ่ังตรงขา้ม
เป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน ้าพรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี 
บา่ย  น าท่านไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานทีท่ีม่บี่อน ้าพุรอ้นถงึ 5 แห่งในอาคารเดยีวกัน  

และ Market Colonnade อาคารบ่อน ้ารอ้นทีส่รา้งเป็นลายฉลุสขีาว มลีวดลายทีส่วยงาม



 

เป็นอย่างยิง่ ซึง่อกีสิง่หนึ่งทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาเยอืนบ่อน ้ารอ้นแต่ละบ่อคอืการชมิน ้ าแร่
ธรรมชาต ิทีม่ีรสชาตแิตกต่างกันไป อีกทัง้ที่นี่ยังมภีาชนะพเิศษส าหรับดื่มน ้ าแร่อีกดว้ย 
เรยีกว่า แกว้พอรซ์เลน ซึง่เป็นแกว้ที่มลีักษณะคลา้ยกาน ้า โดยพอรซ์เลนแต่ละบ่อก็จะ

สรา้งขึน้มาแตกต่างกันใหเ้หมาะสมกับน ้าแรใ่นบ่อนั้นๆ ซึง่นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่ยังนิยม
เก็บแกว้พอรซ์เลนเป็นของทีร่ะลกึอกีดว้ย และน าท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึง่

เป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป้นลานน ้ าพุเตน้ระบ าโดยมเีพลง
ประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพือ่ถา่ยรปู ไดเ้วลาสมควรน าทา่น
เดนิทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 กม 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซงึไดส้มญานาม
มากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารทอ้งถิน่เมนู Duck in plum sauce  

ทีพ่กั Hotel International Prague  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีห่า้ ปราสาทปราก – กรุงบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่  

 (ถา่ยรูปดา้นนอก) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็น
ท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral)(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไมไ่ดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   
นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์
ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานด์ที ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที่ 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวัง

หลวง(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของ
เจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แลว้เดนิชม ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึวาง
จ าหน่ายอยูม่ากมาย 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี 
บา่ย  น าเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4 ชม.)  เมอืงหลวง

และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดน

ของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ น าทา่น เดนิทาง
ไป ปราสาทบราตสิลาว่า (Bratislava castle) (ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่เป็นอาคารทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่9 

– 18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกี



 

ครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจ้ากมุมของ
ปราสาทแหง่นี้  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านไปถ่ายรูปที่ St. Martin Carthedral และอิสระเลือกซื้อสนิคา้และเดินเล่น

ถา่ยรปูที ่Old Town 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี  
ทีพ่กั  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว 

 
วนัทีห่ก บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์(ถา่ยรูปดา้นนอก) - 

McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (80 กม/ 1 ชม.)ผ่านชม
เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปใน
ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่  อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, จากนั้นเดนิทางไปน า

ทา่นถา่ยรปูดา้นนอกที ่พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์



 

ฮับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี 
เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.
1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่อา่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่

ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิิต  รบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์อง
ฝร่ังเศส  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที่ พระราชวงัฮอฟบูรก์ เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรุง
เวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของ

ประธานาธบิดอีอสเตรยี ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมบาโรก ต่อมา
ใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอกอกีที ่Strauss Garden Vienna หรอือนุเสารยีท์ีเ่วยีนนา และเดนิ
เลน่ที ่City Hall  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

จากนั้นไดเ้วลาชอ้ปป้ิ งน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่น ๆอีก
มากมาย  

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย   น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ี(Hungary) ซึง่

ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารย
ธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ” 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั Park Inn By Radisson Budapest หรอืระดบัใกลเ้คยีง 4 ดาว 
 

วนัทีเ่จ็ด  บูดาเบส – สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 
น าทา่นถ่ายรปูที ่สะพานเชน (Chain Bridge) หรอืสะพานโซ ่เป็นหนึ่งในสะพานทีส่วย
ทีส่ดุในยโุรปทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ สะพานนี้เปิดใชใ้นปี 1849ถอืไดว้่าเป็นดั่งสญัลักษณ์

ของบดูาเปสท ์สะพานเชนแหง่นี้เป็นสะพานถาวรแหง่แรกทีท่อดตัวขา้มแม่น ้าดานูบ สรา้ง
โดยวศิวกรชาวอังกฤษชือ่ William Tierney Clark เหล็กทกุชิน้ลว้นน ามาจากอังกฤษ เป็น
สะพานทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก ทีส่ะพานเชนนี้มรีปูป้ันแกะสลักสงิหโ์ตทีส่ะพาน และมี

เรือ่งราวต านานตา่งๆ มากมายทีม่ักจะเชือ่มโยงกับสะพานแห่งนี้ เชน่มตี านานเลา่วา่สงิโต
เฝ้าอยู่ทั ้ง 2 ฝ่ังของสะพานนี้ไม่มีล ิ้นเป็นตน้ สะพานนี้อนุญาตใหเ้ดินขา้มไดใ้นเวลา
กลางคืนวิวจะสวยงามเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน และเพื่อใหไ้ดช้ม

ทัศนียภาพทีง่ดงามทีส่ดุ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืแม่น า้ดานูบ (ค่าล่องเรอืรวมอยู่ในค่าทัวรแ์ลว้) อันเลอืงชือ่ชม
ความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 
ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้
ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามา
จากประเทศอังกฤษเชน่กัน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย    หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตบูิดาเปสต ์เฟเรนตส ์ลซิท ์ 

เพือ่น าทา่นเชค็อนิเดนิทางกลับ 
17.30   ออกเดนิทางกลับสูก่รุงโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
23.40   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 
วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
01.40   ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

12.40   คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

************************************ 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก (มเีตยีง) เด็ก (ไมม่เีตยีง) พกัเดีย่วเพิม่ 

24 ก.ย.-1 ต.ค. 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

01-08 ตลุาคม 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

22-29 ตลุาคม 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

07-14 พฤศจกิายน 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

14-21 พฤศจกิายน 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

21-28 พฤศจกิายน 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

4-11 ธนัวาคม 62 44,900 44,900 44,900 12,500 

13-20 กมุภาพนัธ ์63 44,900 44,900 44,900 12,500 

20-27 กมุภาพนัธ ์63 44,900 44,900 44,900 12,500 

06-13 มนีาคม 63 44,900 44,900 44,900 12,500 

20-27 มนีาคม 63 44,900 44,900 44,900 12,500 

 

หมายเหต ุ
รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณไีมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ 

  เดนิทาง 15 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค ์
  เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้  
มฉิะนัน้  ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 
  กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวัน
เดนิทางไป-กลับและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้ม
พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
 



 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณ ีและ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น
ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2.  คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน ้ าหนักกระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อร์เวย ์น ้ าหนัก 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม และค่า
ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่น
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 
MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ

   ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
   ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
   ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุ
ในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3.  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4.  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5.  คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6.  คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7.  คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้าใจจาก 

ทา่น 



 

8.  ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  3,500 บาท 
 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอ

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋
แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 
7. หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ 

ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง

, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.  เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

8.  การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

9.  กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10.  มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
11.  ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12.  การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่าน
สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลง
แลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกัน

ทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13.  มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 



 

14.  ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
  

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (สาธารณะรฐัเช็ก) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

1.   พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรณุาน าไปต่อ
อายุก่อนน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะ
เคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกับทางสถานฑตู 

2.   รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลังสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถ่ายมอีายุไม่เกนิ 
3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3.   เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 
- ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

       - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

       - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

       - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

      - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
       - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี

หนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมี
หนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทาง

ใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น 
(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดง
ตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้
เจา้ที่ที่ รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



 

4.  หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30วัน ก่อนยืน่ค ารอ้ง
ขอวซีา่) 
4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ทั ้งภาครัฐและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่าน

ท างานปัจจุบัน โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลา
งานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกติ

หลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)  
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน

บรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่
รับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  
4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของ

ตนเองหรอืสามี ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี
(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ที่มคีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมาย
ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขาย
สนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของ
รายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ 

(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
5.   หลกัฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า 

(บัญชสีว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มี
ยอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็น

ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อท่านเดินทางกลับสู่

ภมูลิ าเนา  
5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิ
บัญชียอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์  มียอดเงิน เขา้-ออก 
สม ่าเสมอ) 

ทั ้งนี้ ผูท้ ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้ เ้ด ินทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน 
สายเลอืดเดยีวกันเท่านั้น!! กรุณาระบุ ชือ่-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - 
สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรือมีประวัตกิารเดนิบัญชีไม่
ครอบคลุมตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นั้น 
(Bank Statement) 

กรณุาปรับสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วัน กอ่นวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

6.   แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ 



 

เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความ
เป็นจรงิ เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่าน

เป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการ
พจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่ง
ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง้ บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการ
เชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่
ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทตูมคีวาม

ประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหก้ับทาง
บรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อ

พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
เอกสารทกุฉบับทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ ์
และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 
 


