
 

 

รหัสทัวร ITV1902061 
ทัวรยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี  
8 วัน 5 คืน (QR)  
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน – สวนมิราเบล – ฮัลลสตัทท  

Ceske Budejovice – เชสก้ี ครุมลอฟ – ฮัลลสตัทท – เวียนนา – ปราสาทบาติสลาวา 

ชมพระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen Outlet in Parndof  

 

 
โปรโมช่ันพิเศษ!!! เที่ยว 5 คุมเวอร!!! 
เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานส

ไตน ตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายเจาหญิงนิทราของดิสนียแลนด 
ออสเตรีย ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบท่ีจัดไดวาสวยท่ีสุดในโลก ซาลซบูรก บานเกิดโม

สารท สถานท่ีถายทําภาพยนตรอมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก 



 

 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสก้ี ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย  กรุงปราก ชม
ความงดงามอลังการของปราสาทแหงปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําดานูบที่ 

ฮังการี บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ เมืองที่ไดช่ือวา
งดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ  พรอมลองเรือแมน้ําดานูบ 

พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน, เปดสไตลโบฮเมียน, ปลาเทราทยางเกลือ 

  
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    
16.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและ
โหลดกระเป�าสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินท่ี QR835  
23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 
วันที่สอง         สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน – มิวนิค                      
 อาหารเท่ียง,เย็น 
01.50 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR059 
07.00 น.       เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถ่ิน

ชากวาประเทศไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํา



 

 

ทานเดินทางสูเมืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง124กม.2
ช.ม)  เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร มื้อที่1  

บาย นําทานเดินทางข้ึนปราสาทโดย Shuttle 
bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน Neuschwanstein Castle 
ถายรูปดานนอก ซ่ึงปราสาทนอยชวานส
ไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจท่ี 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 
1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึงของโลก ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ 
ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบ
ของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงท่ี
ทรงโปรดปรานย่ิง จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง
มิวนิค )Munich) (ระยะทาง126กม.2.30ช.ม)  
อยูทางใตของประเทศเยอรมนี เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่
ใหญเปนอันดับสามของประเทศ และเปนหน่ึงใน (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)
เมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคย
เปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเองท้ังดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพ
รทเซล และเบียร จากน้ัน นําทานเที่ยวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก 
ไมวาจะเปน อลิอันซ อารีนา )Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ไดรับฉายาวา
เปนเรือยาง ดวยรูปรางลักษณะท่ีดูจะคลายเรือยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึง
ประมาณ 70,000 ที่น่ัง และใชเปนสนามสําหรับการซอมและแขงของทีมชาติ
เยอรมนี นอกจากน้ี อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปล่ียนสีไปมาไดเพราะ
สรางจากวัสดุชนิดเดียวกับท่ีใชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย 
โอลิมปก  ทาวเวอร )Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูง
ถึง 291 เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุดชมวิวแบบ 360 
องศา รานอาหาร และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ )Marienplatz) จัตุรัสกลางใจ
เมืองในเขตเมืองเกาที่เปนเหมือนจุดเร่ิมตนของการทําความรูจักกับ



 

 

มิวนิค ปจจุบันท่ีเห็นเปนเหมือนพ้ืนท่ีสําหรับงานพิธีตางๆ ท่ีสําคัญของเมือง 
บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ีทานจะไดเห็น ศาลาวาการใหม )New Town Hall) 
ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาต้ังแตป 
1874 สังเกตไดงายดวยหอคอยแหลมสูง
และการออกแบบและตกแตงอยางประณีต 
ศาลาวาการเกา )Old Town Hall) ต้ังอยู
ในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ อาคารสี
ขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมือง
มิวนิคมาต้ังแตป 1310 แมจะผานมากวา 700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะ
สไตลโกธิค ถายรูปดานนอก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อท่ี2 อาหารจีน 
    ท่ีพัก :  Holiday Inn Express Munich City West  ระดับ 4ดาว หรือ
ระดับใกลเคียงกัน   

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่สาม           มิวนิค – ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ฮัลลสตัทท – Ceske Budejovice      
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อท่ี3 

นําทานเดินทางสูเมือง ซาลซบูรก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง144กม.
2.30ช.ม) ซ่ึงต้ังอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศน
สวยงามเปนเอกลักษณของ
ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับ
ทะเลสาบตลอดเสนทาง นํา
ทานชมเมืองซาลบูรกท่ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองสถาปตยกรรม
บาร็อค ซ่ึงไดรับการอนุรักษไว
เปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณ
เมืองเกาจึงไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค .ศ. 1997 



 

 

ซาลบูซรกต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซาลซัค )Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขา
แอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที ่18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โม
สารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเปนสถานท่ีถายทําของภาพยนต
เร่ือง The Sound of Music ภาพยนตรเพลงที่ย่ิงใหญฮอลิวูด จากน้ัน นําทาน
ชมสวนมิราเบล (Mirabell garden ) ภายในบริเว  ณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวน
ในสไตลบาร็อกท่ีโดงดัง ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่4  พิเศษ เมนู Grilled Trout 
ปลาเทราตยาง 

บาย นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท 
(Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30
ช.ม) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป เมืองที่ต้ัง อยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาว
กันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนท่ีมรดก
โลกของUNESCO Cultural-Historical Heritage ถายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลส
แควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองท่ีโดดเดนดวยรูปปم�นโฮ
ล่ีทรินิต้ี เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆดวย จนสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง221กม.1.30ช.ม)   

 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อท่ี5  
    ที่พัก: Grand Hotel Zvon  หรือระดับใกลเคียงกัน ระดับ 4ดาว  
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ใน Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

 



 

 

วันที่ส่ี              Ceske Budejovice – เชสก้ี ครุมลอฟ – ฮัลลสตัทท – เวียนนา                                
 เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  มื้อท่ี6 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ 
(Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) 
นําทานชมเมืองที่ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหง
โบฮีเมียเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนส
โกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัล
ตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแก
ต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบ
นอก ซ่ึงสรางข้ึนเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตา
วา (Vltava River) ตรงบริเวณคุงน้ําฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค 
Senete Square และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันใหทานถายรูปดานนอกกับ 
Klet’s Observatory และ Egon Schiele Art Centru  m จากน้ัน นําทาน
เดินทางสู เมืองคารโลว่ี วารี Karlovy Vary เมืองน้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 
3.30 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน มื้อท่ี7 อาหารจีน 
บาย นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานท่ีที่มีบอ

น้ําพุรอนถึง 5 แหงในอาคารเดียวกัน  และ 
Market Colonnade อาคารบอน้ํารอนท่ีสราง
เปนลายฉลุสีขาว มีลวดลายที่สวยงามเปนอยางย่ิง 
ซ่ึงอีกส่ิงหน่ึงท่ีพลาดไมไดเมื่อมาเยือนบอน้ํารอนแต
ละบอคือการชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมีรสชาติแตกตาง
กันไป อีกท้ังที่น่ียังมีภาชนะพิเศษสําหรับด่ืมน้ําแร
อีกดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซ่ึงเปนแกวท่ีมี
ลักษณะคลายกาน้ํา โดยพอรซเลนแตละบอก็จะ
สรางข้ึนมาแตกตางกันใหเหมาะสมกับน้ําแรในบอ
น้ันๆ ซ่ึงนักทองเที่ยวสวนใหญยังนิยมเก็บแกวพอรซเลนเปนของที่ระลึกอีกดวย 



 

 

และนําทานถายรูปกับ Colonnade Spring ซ่ึงเปนอังคารรูปทรงสวยงามใน
รูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป�นลานน้ําพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง 
St.Peter and Paul Cathedral เพ่ือถายรูป  ไดเวลาสม  ควรนําทานเดินทาง
สู กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวง
ของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท 
และโรมแหงอุดรทิศ   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา มื้อท่ี8 อาหารทองถ่ินเมนู  
Duck in plum sauce  

    ที่พัก:  Hotel International Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่หา           ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา 
(ถายรูปดานนอก)                                                                                                                               
 อาหาร เชา,เที่ยง, เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  มื้อท่ี9 

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก
(Prague Castle) ที่สรางข้ึนอยูบน
เนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 
ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ 
Premyslid ซ่ึงปจจุบันเปนทําเนียบ  
ประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 
ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส(St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม( อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคใน
สมัยศตวรรษท่ี 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระ
เจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนท่ีเก็บพระศพของ
กษัตริยสําคัญใน  อดีต  เชน พระเจาชารลท่ี 4,พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และพระ
เจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง(Royal Palace) ที่เปน



 

 

หน่ึงในสวนที่เกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียน
ท้ังหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปจจุบันมีรานขาย
ของท่ีระลึกวางจําหนายอยูมากมาย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10 อาหารจีน  
 นําเดินทางสู กรุงบราติสลา
วา (Bratislava) (ระยะทาง 329 
กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวา
เกีย  ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และ
ฮังการี และใกลกับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก จากน้ัน นําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava 
castle) (ถายรูปดานนอก)ซ่ึงเปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขาร็อกก้ี
ฮิลลริมฝم�งแมน้ําดานูบสรางข้ึนต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 9 – 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหม
เสียหายจากน้ันมีการกอสรางเร่ือยมา และมีการกอสรางใหมอีกคร้ังในป 1956-
1964 ซ่ึงทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาท
แหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา มื้อท่ี11 อาหารจีน  
    ท่ีพัก:  Holiday Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว 
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบราติ
สลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
วันทีห่ก           บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen 
Outlet in Parndof – บูดาเบส                                                                                                                            
 อาหาร เชา, เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่12  

 
 



 

 

นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา เมืองหลวงของ 
ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) 
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพ้ืนที่
อันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรียชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชม
โรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหม  อีก
คร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก 
(Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุมอาคารท่ีเคยเปน
ท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
จากน้ัน เดินทางไปนําทานถายรูปดานนอกท่ี 
พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมี
ประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเร
ซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางป ค.ศ.
1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและ
พลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิต  รบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส นําทานถายรูปดานนอกที่ พระราชวังฮอฟบูรก 
เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของ
พระราชวังในปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไป
เปน Upper Belvedere ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดาน
นอกอีกที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียท่ีเวียนนา และเดินเลนท่ี 



 

 

City Hall จากน้ันไดเวลาชอปปم�งนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย  

บาย                 นําทานเดินทางโดยรถโคช ขามพรมแดนสู กรุง
บูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) 
เมืองหลวงของประเทศฮังการี )Hungary) ซึ่งไดช่ือ
วาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม 
รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน ”ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ“   

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที่13 อาหารจีน  
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก  

    ที่พัก: Park Inn By Radisson Budapest 
หรือระดับใกลเคียง 4 ดาว 

                      (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน
วันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบูดา
เบส ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

วันทีเ่จ็ด         บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport                                      
 อาหาร เชา,เที่ยง  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  มื้อท่ี14  

นําทานถายรูปที่ สะพานเชน (Chain Bridge) หรือ
สะพานโซ เปนหน่ึงในสะพานท่ีสวยท่ีสุดในยุโรปที่สราง
ขามแมน้ําดานูบ สะพานน้ีเปดใชในป 1849ถือไดวา
เปนด่ังสัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชนแหงน้ีเปน
สะพานถาวรแหงแรกท่ีทอดตัวขามแมน้ําดานูบ สราง
โดยวิศวกรชาวอังกฤษช่ือ William Tierney Clark 
เหล็กทุกช้ินลวนนํามาจากอังกฤษ เปนสะพานที่มีความสวยงามอยางมาก ที่



 

 

สะพานเชนน้ีมีรูปปم�นแกะสลักสิงหโตที่สะพาน และมีเร่ืองราวตํานานตางๆ 
มากมายที่มักจะเช่ือมโยงกับสะพานแหงน้ี เชนมีตํานานเลาวาสิงโตเฝ�าอยูทั้ง 2 ฝم�ง
ของสะพานน้ีไมมีล้ินเปนตน สะพานน้ีอนุญาตใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะ
สวยงามเปนอยางย่ิงไมวาคุณจะมองไปทางไหน และเพ่ือใหไดชมทัศนียภาพที่
งดงามที่สุด ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ Parliament จากมุมสูง จากน้ัน 
นําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบ อันเลืองช่ือชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรม
ฮังการีในชวง600-800 ปมาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการ
ตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือดวยสถาปตยกรรม
แบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม 
สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชในการสรางไดถูกนํามา
จากประเทศอังกฤษเชนกัน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่15  
บาย  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพ่ือนํา

ทานเช็คอินเดินทางกลับ 
17.30น. ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เที่ยวบินท่ี QR200 
23.40 น.        เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 
วันที่แปด      ทาอากาศยานโดฮา  –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
01.40  น.      ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี QR834 
12.40 น.      เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก0-2 ป  
)ไมเสริมเตียง(  

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง หมาย

เหตุ 
24- กันยายน – 01 
ตุลาคม 62 44,900 ราคาเด็ก0-2 ป 

ราคาเด็ก 0-2 
ป /Infant  
50 % ของราคา
ทัวร 
  

12,500 25  

01- 08 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  
22 - 29 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  
07 - 14 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  
14 - 21 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  



 

 

21-28 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  
04-11 ธันวาคม 62 44,900 12,500 25  
13-20 กุมภาพันธ 63 44,900 12,500 25  
20-27 กุมภาพันธ 63 44,900 12,500 25  
06-13 มีนาคม 63 44,900 12,500 25  
20-27 มีนาคม 63 44,900 12,500 25  

** ราคาไมทัวรรวมคาวีซา 3,500 บาท ** 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง )จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ

จากวันเดินทางไป-กลับ และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3



 

 

หนา** (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ  **กรุณาสงพ รอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
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 
  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 



 

 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกัน
น้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
7.โปรแกรมรวมคา Vat เรียบรอยแลว 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
7. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  3,500 บาท 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 
(กรณีออกต๋ัวแลว ) 
 
หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครอง ซึ่งความคุมครองและ
ขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัทมากกวา
ขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียวท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บ
ไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาที่
บริษัทฯ 



 

 

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน  ) Czech Republic( 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา  10 - 15 วันทําการ 
 **ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนด
เง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา  6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2- 3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา  
)หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที (

หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพ่ือนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด  2 x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถาย
มีอายุไมเกิน  3 เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม **
** สามารถใชงานได 

   )ใบหนาใหญ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ( 



 

 

 
3. เอกสารสวนตัว )ถามี(  

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม) ถามี (ทานจําเปนตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส /สําเนาทะเบียนหยา/ สําเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคูสมรสเสียชีวิต( 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ -สกุล )ถาเคยมี การเปล่ียน( 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป บิดาและ)มารดาเดินทางไปดวย( จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป /บิดา)มารดา ไมไดเดินทาง( จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา -มารดา  
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน ) พรอมแนบสําเนาพาสปอรต /สําเนาบัตร

ประชาชนของบิดา-มารดา( โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวี
ซา บิดา -มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ



 

 

นวีซายื่ กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืน

คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ที่เร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4. 2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา )พค. 0403(, หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4. 5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต(, หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสาม ีจําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี  ) Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน )จดหมาย ช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน( 
 
4. 6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน  )จดหมาย ช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน( 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 



 

 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา  )บัญชีสวนตัว( รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ
การเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา -ออก สม่ําเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
น้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเหน็วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 

 
 
5. 2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง )Sponsor Letter( พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีท่ี

สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ(  
 

 ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ีนองทอง-
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ-
และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 
 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ  ) Book Bank( หรือมีประวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน )Bank Statement( 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัด
หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ือ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ /ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัคร ได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ /ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึน 
 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย )โปรด แตงกายสุภาพ( ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียน
สถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย )โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง(  
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน )กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ(  

 



 

 

1 .ช่ือ - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ (   ............................................................................................ ........ 
2 .ช่ือ -  สกุลเดิม )ตอนเกิด  (    ......................................................................................... .......... 
3 .เพศ    ชาย          หญิง 
4 .ท่ีอยู ตามสําเนาทะเบียนบาน  )ภาษาอังกฤษ(  

............................................................................................................................................................. 
.................................... .............รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

.............................................. 
5 .ท่ีอยู พํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน  )ภาษาอังกฤษ(  

............................................................................................................................................................. 
.................................... .............รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

.............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบาน )ถามี( 

..........................................  
7 .อาชีพปจจุบัน ....................................................  

    ตําแหนงงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน ( 
......................................................................  

8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการคาขาย  
โปรดระบุอยางชัดเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ท่ีอยูที่ทํางาน 

...........................................................................................................................................  



 

 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ....................... ............อีเมล 
..........................  

9. รายไดตอเดือน  ........................................................... บาท 
10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตงงาน )ไมจดทะเบียน(  

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี -ภรรยา     ⃣   
แยกกันอยู 

11.  ช่ือ -สกุลคูสมรส )ถามี  ............................................. (วั น/เดือน/ป เกิด ................  สถานท่ี
เกิด  .....................  

21.  ช่ือ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดือน/ ป เกิด ................. สถานท่ีเกิด 
......................  

31.  ช่ือ -สกุล ของมารดา   ..................................................วั น/เดือน/ป เกิด ................  สถานที่เกิด 
......................  

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม )ถามี ( โปรดระบุ 
      เลขพาสปอรต  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ณ 
ประเทศ  ...................  
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานม า หรือไม )โปรดระบุรหัสประเทศ
และเลขวีซา ............................( 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่  ..............................................  ถึงวันที ่

..................................................  
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 



 

 

                    ไมเคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หากทราบ (  
……………………………………… 

17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ( .................................................................  

18 .ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ  
            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให  ) บิดา -มารดา/
ญาติ /บริษัท/องคกร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ 
................................................... .......... 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ 
................................................... ......... 

   เงินสด 
 
หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต          
กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา 

)เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร(     พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรง
กับเอกสารที่จะใชย่ืนสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 



 

 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน )ระบุเปนภาษาอังกฤษ (ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง /ใบนัดหมาย สําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสง หนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่

ผานมา 
 
หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเก่ียวของใดๆท้ังส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 


