
 

 

รหัสทัวร ITV1901176 
ทัวรยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน  

 

เยอรมัน   มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาท 
ออสเตรีย   ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยท่ีสุดในโลก ซาลซ  
เช็ค   เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ํางามแหง 
สโลวาเกีย  เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวา 
ฮังการี   บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมน้ําดานู 
 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 
2  สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน (ถายรูปดานนอก) - มิวนิค 
3  มิวนิค – ซาลซบูรก– สวนมิราเบล -ฮัลลสตัทท- Ceske Budejovice 

4  Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคารโลวี่ วารี – Mill Colonnade -
ปราก สาธารณรัฐเช็ก 

5  ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา (ถายรูปดาน
นอก) 

6  บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน (ถายรูปดานนอก) - 
McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

7  สะพานเชน – ลองเรือแมน้ําดานูบ – สนามบิน - ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา 
8  ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 24 Jun 2019  39,900 39,900 39,900 20,000 12,500 

17 - 24 Sep 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

08 - 15 Oct 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

29 Oct - 05 Nov 
2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

รายละเอียดทัวร 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 
17.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 

4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ 

20.40  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833 

23.50+1  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่ 2 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน (ถายรูปดานนอก) - 
มิวนิค 

01.50  ออกเดินทางตอโดยสายการบินการตาแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR059 

07.00  เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย
ประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสูเมือง ชวังเกา 
(schwangau ) (124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เปนเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี เมืองชวังเกาต้ังอยูติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย ดานตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองอยูติดกับทะเลสาบฟอรเกิน เมืองน้ีเปนที่ต้ังของปราสาทท่ีมีช่ือเสียง
ที่สุดของเยอรมันอยางปราสาทนอยชวานชไตนและปราสาทโฮเอินชวังเกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อท่ี1 เมนูอาหารทองถ่ินขาหมูเยอรมัน 

บาย  นําทานเดินทางสูโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อนําทานเดินทางขึ้นปราสาทโดย 
Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน Neuschwanstein 
Castle ถายรูปดานนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ.
1845-86 เปนปราสาทท่ีงดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก ชมความวิจิตรพิสดาร
ของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วาก
เนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรด ปรานยิ่งจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง



 

 

มิวนิค (Munich)(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยูทางใตของประเทศเยอรมนี เปนเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวก
เขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด 
เพรทเซล และเบียร นําทานเท่ียวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก ไมวาจะ
เปน อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ไดรับฉายาวาเปนเรือ
ยาง ดวยรูปรางลักษณะที่ดูจะคลายเรือยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึงประมาณ 
70,000 ที่น่ัง และใชเปนสนามสําหรับการซอมและแขงของทีมชาติเยอรมนี 
นอกจากน้ี อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาไดเพราะสรางจากวัสดุ
ชนิดเดียวกับที่ใชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย โอลิมปกทาว
เวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง 291 
เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา รานอาหาร 
และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเกาที่
เปนเหมือนจุดเร่ิมตนของการทําความรูจักกับมิวนิค ปจจุบันที่เห็นเปนเหมือนพื้นที่
สําหรับงานพิธีตางๆ ที่สําคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ีทานจะไดเห็น 
ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาตั้งแตป 
1874 สังเกตไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีต 
ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) ต้ังอยูในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ อาคารสี
ขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 1310 แมจะผานมากวา 
700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค ถายรูปดานนอก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที2่)เมนูอาหารจีน  

ที่พัก: Holiday Inn Express Munich City West หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

 

 

วันที่ 3 มิวนิค – ซาลซบูรก– สวนมิราเบล -ฮัลลสตัทท- Ceske Budejovice 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

นําทานเดินทางสูเมือง ซาลซบูรก ( Salzburg ) ออสเตรีย(144ก.ม./2ช.ม)  ซึ่ง
ต้ังอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปน
เอกลักษณของออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชม
เมืองซาลบูรกที่มีช่ือเสียงในเร่ืองสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกในป ค.ศ.1997 ซาลบูซรกต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซาลซัค (Salzach) และ มี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นาม
วาวูลฟกังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเปน
สถานที่ถายทําของภาพยนตเร่ือง The Sound of Music ภาพยนตรเพลงที่
ย่ิงใหญฮอลิวูด จากน้ัน นําทานชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายใน
บริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง  ใหทานเก็บบันทึกภาพ
ประทับใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4)อาหารทองถ่ิน Grilled Trout 
ปลาเทราทยาง 

บาย  นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 
4,500 ป เมืองที่ต้ัง อยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งาม
ราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ี



 

 

วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage ถายรูปสวยๆที่ เซ็นทรัลสแควร (Central Square 
Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮลี่ทรินิต้ี เปนเปนสถานท่ีจัด
งานเทศกาลตางๆดวย ชมโบสถพาริช (Parish Church) ถายรูปดานอก โบสถสวย
ริมทะเลสาบแหงน้ีมีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาด
ไมได จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองเชสเกบุดเยยอวีตเซ (Ceske 
Budejovice) (221ก.ม./3ช.ม)  เปนเมืองในสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองใหญที่สุดใน
เขตเซาทโบฮีเมีย ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําวัลตาวา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือที่ 5)อาหารจีน  

ที่พัก: Hotel Maly Pivovar หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  

 

 

 

วันที่ 4 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคารโลว่ี วารี – Mill 
Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที6่) 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26
กม. 30นาที) นําชมเมืองที่ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียเมืองที่ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)
เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแก
ต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่



 

 

สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําทานถายรูปปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบ
นอก ซึ่งสรางขึ้นเม่ือปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา 
(Vltava River) ตรงบริเวณคุงน้ําฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete 
Square และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคารโลวี่ วารี 
Karlovy Vary เมืองน้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่7) อาหารจีน 

บาย  นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานท่ีที่มีบอน้ําพุรอนถึง 5 แหงในอาคาร
เดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบอน้ํารอนที่สรางเปนลายฉลุสีขาว มี
ลวดลายที่สวยงามเปนอยางย่ิง ซึ่งอีกส่ิงหน่ึงท่ีพลาดไมไดเม่ือมาเยือนบอน้ํารอนแต
ละบอคือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกตางกันไป อีกทั้งท่ีน่ียังมีภาชนะพิเศษ
สําหรับด่ืมน้ําแรอีกดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซึ่งเปนแกวที่มีลักษณะคลายกาน้ํา 
โดยพอรซเลนแตละบอก็จะสรางขึ้นมาแตกตางกันใหเหมาะสมกับน้ําแรในบอน้ันๆ 
ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญยังนิยมเก็บแกวพอรซเลนเปนของท่ีระลึกอีกดวย และนํา
ทานถายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่งเปนอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบ
ของนีโอ-บาร็อค เป�นลานน้ําพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter 
and Paul Cathedral เพื่อถายรูป ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก 
(Prague) (ระยะทาง 127 กม 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที8่ อาหารทองถ่ินเมนู Duck in plum sauce  

ที่พัก: Bedbank Oylmpik หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

 

 

วันที่ 5 ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา 
(ถายรูปดานนอก) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแต
สมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซึ่ง
ปจจุบันเปนทําเนียบ  ประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 
14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 
โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญใน
อดีต  เชน พระเจาชารลท่ี 4,พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 
2 เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางไปชม สะพานชารลส (Charles Bridge) เปน
สะพานเกาแกสไตลโกธิกที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวาที่เช่ือมระหวาง Old Town และ 
Little Town สะพานสรางในป 1357 ในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ
ในชวงตนศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีตอมอค้ํายัน 16 
ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกที่ต้ังอยูสอง
ขางสะพานราว 30 องค ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ีมีรูปปم�นของเซนตจอหน เนโปมุก 
(St.John Nepomuk) เปนรูปปم�นที่เกาแกที่สุดบนสะพานสรางเม่ือปค.ศ. 1683 
สะพานแหงน้ีเปรียบเสมือนเปนอีกสัญญลักษณหน่ึงของกรุงปราก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10 อาหารจีน  

บาย  นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4 ชม.)  เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย  ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณ



 

 

พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 
นําทาน เดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) (ถายรูปดานนอก) 
ซึ่งเปนอาคารทรงส่ีเหลี่ยมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝم�งแมน้ําดานูบสราง
ขึ้นต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากน้ันมีการกอสราง
เร่ือยมา และมีการกอสรางใหมอีกคร้ังในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี นําทานไปถายรูปที่ St. 
Martin Carthedral และอิสระเลือกซื้อสินคาและเดินเลนถายรูปท่ี Old Town 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที่11 อาหารจีน หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก 

ที่พัก:  Holiday inn Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบราติ
สลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล** 

 

 

 

วันที่ 6 บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน (ถายรูปดานนอก) - 
McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่12) 

นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (80 กม/ 1 ชม.)
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรียชม
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-
1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปด
ใหม  อีกคร้ังในปค.ศ.1955, จากน้ันเดินทางไปนําทานถายรูปดานนอกที่ 



 

 

พระราชวังเชินบรุนน  (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮับสบวรก ซึ่งมี
ประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา 
ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางป ค.ศ.
1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและ
พลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิต  รบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส นําทานถายรูปดานนอกที ่พระราชวังฮอฟบูรก เปน
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของ
พระราชวังในปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไป
เปน Upper Belvedere ซึ่งเปนสถาปตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดาน
นอกอีกที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียที่เวียนนา และเดินเลนที่ 
City Hall จากน้ันไดเวลาชอปปم�งนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย 

บาย  นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง
บูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี 
(Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวา
เปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ม้ือที่13 อาหารจีน หลังอาหารนําทานเดินทางเขา
ที่พัก 

ที่พัก: Hotel Budapest หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน วัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบูดาเบส 
ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล** 



 

 

 

 

 

วันที่ 7 สะพานเชน – ลองเรือแมน้ําดานูบ – สนามบิน - ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการ
ตา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 14) 

นําทานถายรูปที ่สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ เปนหน่ึงในสะพานที่
สวยท่ีสุดในยุโรปที่สรางขามแมน้ําดานูบ สะพานน้ีเปดใชในป 1849ถือไดวาเปนด่ัง
สัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชนแหงน้ีเปนสะพานถาวรแหงแรกที่ทอดตัวขาม
แมน้ําดานูบ สรางโดยวิศวกรชาวอังกฤษช่ือ William Tierney Clark เหล็กทุกช้ิน
ลวนนํามาจากอังกฤษ เปนสะพานที่มีความสวยงามอยางมาก ที่สะพานเชนน้ีมีรูป
ปم�นแกะสลักสิงหโตที่สะพาน และมีเร่ืองราวตํานานตางๆ มากมายที่มักจะเช่ือมโยง
กับสะพานแหงน้ี เชนมีตํานานเลาวาสิงโตเฝ�าอยูทั้ง 2 ฝم�งของสะพานน้ีไมมีลิ้นเปน
ตน สะพานน้ีอนุญาตใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะสวยงามเปนอยางย่ิงไมวา
คุณจะมองไปทางไหน และเพ่ือใหไดชมทัศนียภาพที่งดงามท่ีสุด 

  จากน้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบ(คาลองเรือรวมอยูในคาทัวรแลว) อันเลืองช่ือ
ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปมาแลวท่ีต้ังเรียง
รายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ง
งดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูง
ถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขาม
แมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 15)อาหารจีน  



 

 

บาย  หลังอาหาร นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต เฟเรนตส ลิซท เพ่ือ
นําทานเช็คอินเดินทางกลับ 

17.30  ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินที่ QR200 

23.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

วันที่ 8 ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.15  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ QR836 

13.30+1  คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 



 

 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 



 

 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตารแอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 

ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 



 

 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ

ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ 

  

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
น้ําใจจากทาน 

8. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  3,500 บาท 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 



 

 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร **โปรด
ดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 



 

 

1.  พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมี
อายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส 
และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3.  เอกสารสวนตัว (ถามี) 

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 

      - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30วัน กอนย่ืนคํา
รองขอวีซา) 

4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทาน
ทํางานปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เร่ิมทํางาน, และชวงเวลาที่

ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง

ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  

4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)  



 

 

4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูต
ไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน 

กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ

รวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน 

แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, 
โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดิน

บัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 
หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน

เม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา  

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มี

รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน 
เขา-ออก สมํ่าเสมอ) 

ทั้งน้ี ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี-่นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ 
- สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 



 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดินบัญชี
ไมครอบคลุมตามเง่ือนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมาย
ย่ืนวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 

เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ

อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น 

เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุก

กรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกคร้ัง 

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่

เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหาก
สถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง

เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ

บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร 
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