
 

 

รหัสทัวร ITV1901377 
ทัวรยุโรป เยอรมนั ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (QR) 

 

เยอรมัน - มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน  

ออสเตรีย - ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยท่ีสุดในโลก กรุงเวียนนา ชมความ
งดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก 

เช็ค - เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมสะพาน
ชารลส และชมความงดงามอลังการของปราสาทแหงปราก 

สโลวาเกีย - เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย  

ฮังการี - บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ พรอมลองเรือแมน้ํา
ดานูบ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 
16.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 

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

20.25  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา เท่ียวบินที่ QR835 

23.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 

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

01.50  ออกเดินทางตอโดยสายการบินการตาแอรเวยเท่ียวบินที่ QR059 

07.00  เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสูเมือง ชวังเกา 
(schwangau ) (124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เปนเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี เมืองชวังเกาต้ังอยูติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย ดานตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองอยูติดกบัทะเลสาบฟอรเกิน เมืองน้ีเปนท่ีต้ังของปราสาทท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเยอรมันอยางปราสาทนอยชวานชไตนและปราสาทโฮเอินชวังเกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที1่  

บาย  นําทานเดินทางสูโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพ่ือนําทานเดินทางข้ึนปราสาทโดย 
Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน Neuschwanstein 
Castle ถายรูปดานนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ.
1845-86 เปนปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของโลก ชมความวิจิตรพิสดาร



 

 

ของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วาก
เนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรด ปรานยิ่งจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
มิวนิค (Munich)(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยูทางใตของประเทศเยอรมนี เปนเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวก
เขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง
ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด 
เพรทเซล และเบียร นําทานเท่ียวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก ไมวาจะ
เปน อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนามฟุตบอลท่ีไดรับฉายาวาเปนเรือ
ยาง ดวยรูปรางลักษณะท่ีดูจะคลายเรือยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึงประมาณ 
70,000 ท่ีน่ัง และใชเปนสนามสําหรับการซอมและแขงของทีมชาติเยอรมนี 
นอกจากน้ี อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาไดเพราะสรางจากวัสดุ
ชนิดเดียวกับที่ใชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย โอลิมปกทาว
เวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง 291 
เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา รานอาหาร 
และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเกาท่ี
เปนเหมือนจุดเร่ิมตนของการทําความรูจักกบัมิวนิค ปจจุบันที่เห็นเปนเหมือนพ้ืนท่ี
สําหรับงานพิธีตางๆ ท่ีสําคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ีทานจะไดเห็น 
ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ท่ีไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาตั้งแตป 
1874 สังเกตไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีต 
ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) ต้ังอยูในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ อาคารสี
ขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 1310 แมจะผานมากวา 
700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค ถายรูปดานนอก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพัก: Holiday Inn Express Munich City West 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง
กัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน



 

 

เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 

 

 

วันท่ี 3 มิวนิค – ซาลซบูรก– สวนมิราเบล -ฮัลลสตัทท- Ceske Budejovice 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4)พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลา
เทราตยาง 

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



 

 

อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ี
วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage ถายรูปสวยๆท่ี เซ็นทรัลสแควร (Central Square 
Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮลี่ทรินิตี้ เปนเปนสถานท่ีจัด
งานเทศกาลตางๆดวย ชมโบสถพาริช (Parish Church) ถายรูปดานอก โบสถสวย
ริมทะเลสาบแหงน้ีมีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาด
ไมได จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองเชสเกบุดเยยอวีตเซ (Ceske 
Budejovice) (221ก.ม./3ช.ม)  เปนเมืองในสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองใหญท่ีสุดใน
เขตเซาทโบฮีเมีย ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําวัลตาวา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี 5) 

ท่ีพัก: HGrand Hotel Zvon  หรือระดับใกลเคียงกัน ระดับ 4ดาว  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  

 

 

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

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26
กม. 30นาที) นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียเมืองที่ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)



 

 

เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแก
ต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําทานถายรูปปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบ
นอก ซึ่งสรางขึ้นเม่ือปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา 
(Vltava River) ตรงบริเวณคุงน้ําฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete 
Square และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคารโลวี่ วารี 
Karlovy Vary เมืองน้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี7) อาหารจีน 

บาย  นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานท่ีท่ีมีบอน้ําพุรอนถึง 5 แหงในอาคาร
เดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบอน้ํารอนท่ีสรางเปนลายฉลุสีขาว มี
ลวดลายท่ีสวยงามเปนอยางยิ่ง ซึ่งอีกสิ่งหน่ึงท่ีพลาดไมไดเม่ือมาเยือนบอน้ํารอนแต
ละบอคือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมีรสชาติแตกตางกันไป อีกทั้งท่ีน่ียังมีภาชนะพิเศษ
สําหรับด่ืมน้ําแรอีกดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซึ่งเปนแกวท่ีมีลักษณะคลายกาน้ํา 
โดยพอรซเลนแตละบอก็จะสรางขึ้นมาแตกตางกันใหเหมาะสมกับน้ําแรในบอน้ันๆ 
ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญยังนิยมเก็บแกวพอรซเลนเปนของที่ระลึกอีกดวย และนํา
ทานถายรูปกบั Colonnade Spring ซึ่งเปนอังคารรปูทรงสวยงามในรูปแบบ
ของนีโอ-บาร็อค เป�นลานน้ําพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter 
and Paul Cathedral เพ่ือถายรูป ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก 
(Prague) (ระยะทาง 127 กม 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือท่ี8 อาหารทองถิ่นเมนู Duck in plum sauce  

ท่ีพัก: Hotel International Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม



 

 

ใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 

 

 

วันท่ี 5 ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา 
(ถายรูปดานนอก) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแต
สมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซึ่ง
ปจจุบันเปนทําเนียบ  ประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส 
(St.Vitus Cathedral)(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขา
ชม) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหา
วิหารสไตลโกธิคท่ีใหญที่สุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต  เชน พระเจาชารลท่ี 
4,พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน แลวชม
พระราชวังหลวง(Royal Palace) ท่ีเปนหน่ึงในสวนท่ีเกาแกที่สุดของปราสาท ใช
เปนท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียนท้ังหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ 
(Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือท่ี10 อาหารจีน  

บาย  นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4 ชม.)  เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย  ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณ
พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 
นําทาน เดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) (ถายรูปดานนอก) 
ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝم�งแมน้ําดานูบสราง
ขึ้นต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากน้ันมีการกอสราง
เร่ือยมา และมีการกอสรางใหมอีกคร้ังในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชม



 

 

ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี นําทานไปถายรูปที่ St. 
Martin Carthedral และอิสระเลือกซื้อสินคาและเดินเลนถายรูปที่ Old Town 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือท่ี11 อาหารจีน  

ท่ีพัก:  Holiday inn Bratislava หรือระดับใกลเคียงกนั 4 ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพกัเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบราติ
สลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล** 

 

 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี12) 

นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (80 กม/ 1 ชม.)
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรียชม
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-
1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปด
ใหม  อีกคร้ังในปค.ศ.1955, จากน้ันเดินทางไปนําทานถายรูปดานนอกท่ี 
พระราชวังเชินบรนุน  (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮบัสบวรก ซ่ึงมี
ประวติัการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา 
ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางป ค.ศ.



 

 

1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและ
พลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิต  รบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส นําทานถายรูปดานนอกท่ี พระราชวังฮอฟบูรก เปน
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของ
พระราชวังในปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไป
เปน Upper Belvedere ซึ่งเปนสถาปตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดาน
นอกอีกท่ี Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียท่ีเวียนนา และเดินเลนท่ี 
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) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรบัการขนานนามวา
เปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร ม้ือท่ี13 อาหารจีน หลังอาหารนําทานเดินทางเขา
ท่ีพัก 

ท่ีพัก: Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับใกลเคียง 4 ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน วัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพกัเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบูดาเบส 
ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล** 



 

 

 

 

 

วันท่ี 7 บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 

นําทานถายรูปท่ี สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ เปนหน่ึงในสะพานท่ี
สวยท่ีสุดในยุโรปท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ สะพานน้ีเปดใชในป 1849ถือไดวาเปนด่ัง
สัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชนแหงน้ีเปนสะพานถาวรแหงแรกท่ีทอดตัวขาม
แมน้ําดานูบ สรางโดยวิศวกรชาวอังกฤษช่ือ William Tierney Clark เหล็กทุกช้ิน
ลวนนํามาจากอังกฤษ เปนสะพานท่ีมีความสวยงามอยางมาก ที่สะพานเชนน้ีมีรูป
ปم�นแกะสลักสิงหโตที่สะพาน และมีเร่ืองราวตํานานตางๆ มากมายที่มักจะเช่ือมโยง
กับสะพานแหงน้ี เชนมีตํานานเลาวาสิงโตเฝ�าอยูท้ัง 2 ฝم�งของสะพานน้ีไมมีลิน้เปน
ตน สะพานน้ีอนุญาตใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะสวยงามเปนอยางยิ่งไมวา
คุณจะมองไปทางไหน และเพ่ือใหไดชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุด 

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 15) 

บาย  หลังอาหาร นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต เฟเรนตส ลิซท เพ่ือ
นําทานเช็คอินเดินทางกลับ 



 

 

17.30  ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินที่ QR200 

23.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

 

 

วันท่ี 8 ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.40  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ QR834 

12.40  คณะเดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

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

24 Sep - 01 Oct 
2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

01 - 08 Oct 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

22 - 29 Oct 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

07 - 14 Nov 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

14 - 21 Nov 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 



 

 

21 - 28 Nov 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

04 - 11 Dec 2019  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

13 - 20 Feb 2020  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

20 - 27 Feb 2020  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

06 - 13 Mar 2020  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

20 - 27 Mar 2020  44,900 44,900 44,900 20,000 12,500 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

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

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั   



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตารแอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ 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 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

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

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาท่ีบรษิัทฯ 

  



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

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

6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน 

8. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  3,500 บาท 

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

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

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

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาท่ีแผนกวีซาของทัวร **โปรด
ดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ 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 หามตกแตงรปู,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส 
และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 
3.  เอกสารสวนตัว (ถามี) 

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 

      - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
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คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30วัน กอนยื่นคํา
รองขอวีซา) 

4.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทาน
ทํางานปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ี
ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  

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

4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเทาน้ัน สถานทูต
ไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน 
กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ
รวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

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



 

 

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

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดิน
บัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา  

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีมี
รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน 
เขา-ออก สม่ําเสมอ) 

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ 
- สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดินบัญชี
ไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมาย
ยื่นวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 

เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา



 

 

รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 

เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุก
กรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกคร้ัง 

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ี
เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหาก
สถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพ่ือ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร 
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