
 

 

รหัสทัวร 1900102 
ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี สโรวาเกีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
ปราสาทแหงปราก   เชสกี้ครุมลอฟ   ฮัลลสตัทท   พระราชวังเชินบรุนน   ปราสาทบ
ราติสลาวา   ลองแมน้ําดานูบ 

 
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 
16.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 

ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

19.35  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR833 

23.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – เมืองนูเรมเบิรก - เมืองคารโลว่ี วารี 
01.45  ออกเดินทางตอโดยสายการบินการตาแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR069 

06.40  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แฟรงกเฟรตเปนเมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนีรวมท้ังเปนศูนยกลางการ
ธนาคาร การเงิน และการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมมหาวิหารแฟรงกเฟรต 
(Frankfurt Cathedral) (ใชระยะทาง 13 ก.ม./ 30 นาที) น้ันเปนโบสถท่ีมีความ
สวยงามเเละเกาเเกอยางมากในเมืองแฟรงกเฟรต ท่ีน่ีถือวาเปนอีกหน่ึงสัญลักษณท่ีมี
ความสําคัญสําหรับเมืองเเหงน้ี โดยมันประดับประดาดวยความหรูหราเเละสวยงามเปน
อยางมาก พรอมกับคุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงามของเมืองเเหงน้ี โดยสถานท่ี
ทองเท่ียวเเหงน้ีน้ันเปนสถานท่ีสําคัญของอาณาจักรโรมันอันศักด์ิสิทธิ์จากน้ันนําทานแวะ
ถายรูปท่ี โบสถเซนตปอล (Paulskircha/ St. Paul's Church) (ถายรูปดาน
นอก) เปนโบสถท่ีมีความสวยงาม  อีกท้ังยังเปนสัญลักษณของคริสนิกายโปรเตสแตนท 
และทางดานการเคล่ือนไหวทางประชาธิปไตยของเยอรมันสรางขึ้นใน ค.ศ. 1789-
1833 จนกระท่ัง 18 มีนาคม ค.ศ. 1944 โดนระเบิดโจมตี และหลังจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2ไดรับการบูรณะเปนอาคารประวัติศาสตรแหงแรก เพื่อทําการเฉลิมฉลองวันชาติ
คร้ังท่ี 100 และไดเปดทําการใหมอีกคร้ัง ในวันท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1948 ปจจุบันได



 

 

เปดเปนอนุสรณสถานใหกับชาวเยอรมัน และเปนท่ีสําหรับจัดนิทรรศการและ กิจกรรม
สาธารณะ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคาร
บานเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป 
และเม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฮิตเลอรไดใชสถานท่ีแหงน้ีเปนกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อ ตอสูในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรรถลม
เสียหายเกือบท่ัวท้ังเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมกันบูรณะใหกกลับมาอยูในสภาพ
ใกลเคียงของเดิมมากท่ีสุด (ถายรูปดานนอก) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1)  

บาย  นําทานถายรูปกับ ปราสาทนูเรมเบิรก (Nuremberg Castle) จากน้ันไปยัง 
St.Lawrence’s Church และ Church of Our Lady เพื่อถายรูปและชมความ
สวยงามดานนอก จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคารโลว่ี วารี Karlovy Vary เมือง
น้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.)เมืองคารโลว่ี วารี Karlovy Vary เปนเมืองท่ี
อยูทางทิศตะวันตกของประเทศเช็ก มีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ําแร การทําสปา และการทํา
เคร่ืองแกว ช่ือเสียงเหลาน้ีทําให Karlovy Vary เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีจุดขายเพื่อ
เย่ียมชมน้ําพุรอนและสปาเปนหลัก วากันวา ในสมัยพระเจาชารลสท่ี ๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เปน
ผูคนพบบอน้ําแรของเมืองน้ีจากการไปตามลากวางในป�า กวางตัวน้ันบาดเจ็บและตกลง
ไปในบอน้ําแรแหงหน่ึง เม่ือตามไปดูกลับเห็นกวางว่ิงหนีออกไปไดอยางไมนาเช่ือ จึงคาด
วาน้ําแรน้ันคงมีคุณสมบัติพิเศษท่ีทําใหกวางหนีไปได และจากจํานวนบอน้ําแรน้ําพุรอนท่ี
มีเกือบรอยบอ มีเพียง ๑๒ บอท่ีใชด่ืมกิน ที่เหลือใชในธุรกิจสปา เพื่อการบําบัดรักษา
โรคตางๆ และเพื่อความงาม น่ีจึงเปนท่ีมาของน้ําแรศักด์ิสิทธ์ิแหงเมืองน้ี นําเดินชมเมือง
คารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความ
เช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองด่ืมน้ําแร ซ่ึงตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ 
เปนแกวพอรซเลนที่มีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) 
ท่ีพัก: Hotel Palacky  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
มิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

วันที่ 3 เมืองคารโลว่ี วารี – กรุงปราก - ปราสาทแหงปราก - Ceske 
Budejovice 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานท่ีท่ีมีบอน้ําพุ
รอนถึง 5 แหงในอาคารเดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบอน้ํารอนท่ีสราง
เปนลายฉลุสีขาว มีลวดลายท่ีสวยงามเปนอยางย่ิง ซึ่งอีกส่ิงหน่ึงท่ีพลาดไมไดเม่ือมา
เยือนบอน้ํารอนแตละบอคือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมีรสชาติแตกตางกันไป อีกท้ังท่ีน่ียัง
มีภาชนะพิเศษสําหรับด่ืมน้ําแรอีกดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซ่ึงเปนแกวท่ีมีลักษณะ
คลายกาน้ํา โดยพอรซเลนแตละบอก็จะสรางข้ึนมาแตกตางกันใหเหมาะสมกับน้ําแรใน
บอน้ันๆ ซ่ึงนักทองเท่ียวสวนใหญยังนิยมเก็บแกวพอรซเลนเปนของท่ีระลึกอีกดวย และ
นําทานถายรูปกับ Colonnade Spring ซ่ึงเปนอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบ
ของนีโอ-บาร็อค เป�นลานน้ําพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and 
Paul Cathedral เพื่อถายรูป ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม.) อดีตเมืองหลวง
ของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ
โรมแหงอุดรทิศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

บาย  นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย
คริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซ่ึงปจจุบันเปน
ทําเนียบ  ประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14   นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางข้ึนในป 
ค.ศ.1344 ภายในเปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต  เชน พระเจาชารลท่ี 4,
พระเจาเฟอรดินานดท่ี 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน ใหทานชมความงามและ
ถายรูปกับโบสถติน (Church of Our Lady before Tyn) โบสถแบบโกธิกซ่ึงมี
หอคอยคูของโบสถสูง 80 ม. และเดินไปยังนาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical 
Clock)นาฬิกาน้ีจะตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง และในทุกช่ัวโมงจะมีรูปปم�น 12 อัครสาวก
แหงพระเยซูคริสตที่จะออกมาทางบานหนาตางเล็กๆ 2 บานดานบนสุด ตามตํานานได
กลาววาหลังจากนาฬิกาน้ีสรางเสร็จ คนประดิษฐกลไกนาฬิกาช้ินน้ีถูกควักลูกตาใหตา



 

 

บอด เพื่อท่ีจะไมสามารถมองเห็นแลวจะสามารถไปสรางนาฬิกาแบบเดียวกันน้ีไดอีก 
จากน้ันนําทานเดินทางไปชม สะพานชารลส (Charles Bridge) เปนสะพานเกาแก
สไตลโกธิกท่ีทอดขามแมน้ําวัลตาวาท่ีเช่ือมระหวาง Old Town และ Little Town 
สะพานสรางในป 1357 ในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4 มาเสร็จสมบูรณในชวงตนศตวรรษท่ี 
15 มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็
คือรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ีต้ังอยูสองขางสะพานราว 30 องค ซ่ึงหน่ึง
ใน จํานวนน้ีมีรูปปم�นของเซนตจอหน เนโปมุก (St.John Nepomuk) เปนรูปปم�นท่ีเกาแก
ท่ีสุดบนสะพานสรางเม่ือปค.ศ.1683 สะพานแหงน้ีเปรียบเสมือนเปนอีกสัญญลักษณ
หน่ึงของกรุงปราก นําทานเดินทางไปยัง Ceske Budejovice (ระยะทาง148กม. 
2.30 ชม) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี 5) 
ท่ีพัก: Hotel Savoy หรือระดับใกลเคียงกัน ระดับ 4ดาว 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน 
Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - ฮัลลสตัทท - เวียนนา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 
30นาที) นําชมเมืองท่ีไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียเมืองท่ีไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เมืองน้ีต้ังอยู
ริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 
300 ป หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก 
นําทานถายรูปปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสรางข้ึนเม่ือปค.ศ.
1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มี
อายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุง
น้ําฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลาง
เมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคารโลวี่ วารี Karlovy Vary เมืองน้ําพุรอน 
(ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี7)  

บาย  นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง 210 กม. 3.15ชม.) หมูบาน
มรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองท่ีต้ัง อยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขา
และป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง 
ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูใน
ภวังคแหงความฝน จนสมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (ระยะทาง 288 
กม. 4.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง
และพื้นท่ีอันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ี
แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสราง
ข้ึนในระหวางปค .ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และเปดใหม  อีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวัง ฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารท่ีเคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี จนสมควรแกเวลานําทานดินทางสู กรุง
เวียนนา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือท่ี8  
ท่ีพัก: Arion Cityhotel Vienna ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน 
เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่ 5 เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf - กรุงบราติสลาวา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
เดินทางไปนําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 



 

 

หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดให
สรางข้ึนในป ค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกข ยากของประชาชน จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง51กม.1
ชม.) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา 
(Bratislava) (ระยะทาง 43กม. 1 ชม.)  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
สโลวาเกีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี 
และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี 10) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
ท่ีพัก: Holiday inn Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบราติสลาวา 
ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  
 

วันที่ 6 บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเบส - ลองแมน้ําดานูบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี11) 

จากน้ันนําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) ซ่ึงเปนอาคาร
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝم�งแมน้ําดานูบสรางขึ้นต้ังแตสมัย
ศตวรรษท่ี 9 – 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากน้ันมีการกอสรางเร่ือยมา และมีการ
กอสรางใหมอีก  คร้ังในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี(ถายรูปดานนอก) นําทานไปถายรูปท่ี St. Martin 
Carthedral และอิสระเลือกซ้ือสินคาและเดินเลนถายรูปท่ี Old Town 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือท่ี12 



 

 

บาย  นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง
บูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี 
(Hungary) ซ่ึงไดช่ือวาเปนเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุก
แหงแมน้ําดานูบ”  จากน้ันนําทานลองเรือแมน้ําดานูบ (คาลองเรือรวมอยูในคาทัวรแลว) 
อันเลืองช่ือชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปมาแลว
ท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา 
ซ่ึงงดงามเปนท่ีร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอด สูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ํา
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร ม้ือท่ี13 หลังอาหารนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
ท่ีพัก: Leonardo Hotel Budapest หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน วันเดินทาง) 
**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบูดาเบส ติด
งานแฟร หรือมีเทศกาล** 
 

วันที่ 7 บูดาเบส -สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 

จากน้ันนําชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 
ถายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นําทานชม โบสถแมท
เธียส (MATTHIAS CHURCH) ซ่ึงเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลว
หลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียสซึ่งเปนกษัตริยท่ีทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางท่ีงดงามในเมืองหลวงตางๆ อีก
มากมาย สรางในสไตลนีโอ-โกธิค หลังคาสลับสี  สวยงามอันเปนจุดเดนท่ีสุดในศตวรรษ
ท่ี 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 ท่ีอยูหนา ป�อมชาวประมง (FISHERMEN’S 
BASTION) นําทานเขาชมป�อมปราการ ใหญโตท่ีมีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ทาน
สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดเปนอยางดี ป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแตค.ศ.1905 



 

 

โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ 
Parliament จากมุมสูง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 15)  

บาย  หลังอาหาร นําทานเดินทางสูทาอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพื่อ
นําทานเช็คอินเดินทางกลับ 

16.20  ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR200 

23.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 8 ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.15  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี QR980 

12.55  คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

24 Apr - 01 May 2019 49,900 49,900 49,900 20,000 12,500 
02 - 09 May 2019 49,900 49,900 49,900 20,000 12,500 
11 - 18 May 2019 49,900 49,900 49,900 20,000 12,500 

15 - 22 May 2019 49,900 49,900 49,900 20,000 12,500 
29 May - 05 Jun 2019 49,900 49,900 49,900 20,000 12,500 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทาง
ผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตารแอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได 7กิโลกรัม และคา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกิน
ทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาทซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน 
เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี 
ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทาน
ตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ
จากทาน 
8. ไมรวมคาวีซาเชงเกน  3,500 บาท 



 

 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว)/
คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 
  
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 20
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางไดจาก
บริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน  

เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก)ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทํา
การ** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาท่ีแผนกวีซาของทัวร **โปรดดําเนินการ
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไป
ตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพื่อติดวีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา
จะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต 
2.  รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเปน
รูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

3.  เอกสารสวนตัว (ถามี) 
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
      - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน) 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมี
หนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมี
หนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมี
หนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทาง
ใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน 
(พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็ก
แสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอ
หนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
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4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30วัน กอนย่ืนคํารองขอ
วีซา) 
4.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางาน
ปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไป
เท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลัง
ครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจาก
หนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  
4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)  
4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํา
รองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน 
(จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มาของ
รายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน 
(จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
5.  หลักฐานการเงิน 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา 
(บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มี
ยอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็น
วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสู
ภูมิลําเนา  
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มีรายการ



 

 

เดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก 
สม่ําเสมอ) 
ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี่-นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - 
สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทาง 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม
ครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน 
(Bank Statement) 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 
เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูล
ความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํารองขอวีซา 
และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูล
ของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลา
ดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึน 
เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสง
ใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบทุกกรณี 
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 
หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
คร้ังบางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพื่อไป
อํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความ
ประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทาง
บริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 



 

 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
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