
 

 

ITV1902298 
ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (QR)
มิวนิค  – ปราสาทนอยชวานชไตน - Innsbruck - ซาลซบูรก – สวนมิราเบล 
ฮั ลล  ส ตัทท  -  Ceske Budejovice -  เชสกี้  คร ุ มลอฟ -  กร ุ งปราก  
ป ร า ส า ท ป ร า ก  -  ก ร ุ ง บ า ติ ส ล า ว  า ( ป ร ะ เ ท ศ ส โ ล ว า เ ก ี ย )  
ปราสาทบาติสลาว  า (ถ  ายร ูปด  านนอก)  -  บราติสลาว  า  – เว ียนนา 
ชมพระราชวังเชินบรุนน – พระราชวังฮอฟบูร ก - บูดาเบส -สะพานเชน 
McArthurGlen Outlet in Parndof -  ล  อ ง เ ร ื อ แ ม  น ํ ้ า ด า นู บ
 

 
 



 

 

เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอย
ชวานสไตน ตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายเจาหญิงนิทราของดิสนีย
แลนด 

ออสเตรีย ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยที่สุดในโลก กรุงเวียนนา ชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย  กรุงปราก 
ชมสะพานชารลส สะพานเกาแกสไตลโกธิกที่ทอดขามแมนํ ้าวัลตาวาที่เชื่อม
ระหวาง Old Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของ
ปราสาทแหงปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยูริม
ฝم�งแมนํ้าดานูบที ่

ฮังการี บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ เมืองที่ไดช่ือ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมนํ้าดานูบ  พรอมลองเรือ
แมนํ้าดานูบ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 
ป  

(ไมเสริมเตียง) 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่
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เหต ุ

24- กันยายน – 01 
ตุลาคม 62 39,900 ราคาเด็ก 0-2 

ป /Infant  
50 % ของ
ราคาทัวร 

12,500 25 
 

01- 08 ตุลาคม 62 39,900 12,500 25  
** ราคาไมทัวรรวมคาวีซา 4,000 บาท ** 

 
 
 



 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.40 // QR059 DOH-MUC 01.50-
07.00 
RETURN:       QR200  BUD-DOH 17.30-23.40 // QR834  DOH-BKK 01.40-
12.40 
 
วันที่หนึ่ง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    
16.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q 
สายการบิน กาตารแอรเวย   โดยมีเจาหนาทีบ่ริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตร
โดยสารและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR835  
23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่สอง         สนามบินมิวนิค – มิวนิค  –ปราสาทนอยชวานชไตน - Innsbruck    
  อาหารเที่ยง,เย็น 
01.50 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR059 
07.00 น.        เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน 
 (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา)  
08.00 น.        นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้น นําทานเดินทางสู

เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง126กม.2.30ช.ม)  อยูทางใตของประเทศ
เยอรมนี เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย 
ยังเป นเมืองที ่ใหญเป นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) 
และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป 
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริย
มากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึง
ของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทาง



 

 

วัฒนธรรมเปนของตัวเองทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก 
ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร  นําทานเที่ยวชมไฮไลทเดนของ
เมืองถายรูปดานนอก ไมวาจะเปน อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนาม
ฟุตบอลที่ไดรับฉายาวาเปนเรือยาง ดวยรูปรางลักษณะที่ดูจะคลายเรือยาง 
สามารถจุผูเขาชมไดมากถึงประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใชเปนสนามสําหรับการ
ซอมและแขงของทีมชาติเยอรมนี นอกจากนี้ อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการ
เปลี่ยนสีไปมาไดเพราะสรางจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใชในการสรางยานอวกาศของ
องคการนาซาอีกดวย โอลิมปก  ทาวเวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง 291 เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุด
ชมวิ ว แบบ  360 องศา  ร  านอาหาร  และพิพิ ธภัณฑ   มาเร ี ยนพลัสซ  
(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเกาที่เปนเหมือนจุดเริ่มตนของ
การทําความรูจักกับมิวนิค ปจจุบันที่เห็นเปนเหมือนพื้นที่สําหรับงานพิธีตางๆ ที่
สําคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ีทานจะไดเห็น ศาลาวาการใหม 
(New Town Hall) ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาตั้งแตป 1874 สังเกตได
งายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอยางประณีต ศาลาวาการ
เกา (Old Town Hall) ตั้งอยูในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ อาคารสีขาวสะอาด
หลังนี้เปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาตั้งแตป 1310 แมจะผานมากวา 700 ป 
แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค ถายรูปดานนอก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1  
 นําทานเดินทางสูเมืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง127

กม.2.30ช.ม)  เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย 

บาย นําทานเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาท
นอยชวานสไตน Neuschwanstein Castle ถายรูปดานนอก ซึ่งปราสาท
นอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สรางในสมัย
พระเจาลุดวิจที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงาม
มากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธ
เพลงที ่ทรงโปรดปรานยิ ่ง จากนั ้นเดินทางสู เมืองอินสบรุค (Innsbruck) 
(ระยะทาง113กม.2ช.ม)   เมืองนี้ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมนํ้าอินน อยูทามกลางหุบ
เขาของเทือกเขาแอลป� 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2  



 

 

    ที่พัก :  Ramada Innsbruck Tivoli  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่สาม           มิวนิค – ซาลซบูรก– สวนมิราเบล -ฮัลลสตัทท- Ceske Budejovice      
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 

นําทานเดินทางสูเมือง ซาลซบูรก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง187กม.
2.45ช.ม)   ซึ ่งตั ้งอยู ทางทิศใตของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ ่งมีวิว
ทิ ว ทั ศ น  ส ว ย ง า ม เ ป น
เอกลักษณของออสเตรีย เนิน
ภ ู เขาหญา สลับทะเลสาบ
ตลอดเส นทาง น ําท านชม
เมืองซาลบูรกที่มีชื่อเสียงใน
เร่ืองสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่ง
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยาง
ดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกในป ค.ศ.1997 ซาลบูซรกตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าซาลซัค (Salzach) และ มี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นาม
วาวูลฟกังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเปน
สถานที่ถายทําของภาพยนตเรื ่อง The Sound of Music ภาพยนตรเพลงที่
ยิ ่งใหญฮอลิวู ด  นําทานชมสวนมิราเบล (Mirabell garden ) ภายในบริเว  
ณวังมิราเบล ที ่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที ่โดงดัง ใหทานเก็บบันทึกภาพ
ประทับใจ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื ้อที่4  พิเศษ เมนู Grilled 
Trout ปลาเทราตยาง 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู ฮัลลส
ตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง
75กม.1.30ช.ม)   หมู บ าน
มรดกโลกแสนสวย อายุกวา 
4,500 ป  เม ืองท ี ่ตั ้ ง อย ู ริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขา
และป�าสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กลาวกันวาเปน
เม ื องท ี ่ โ รแมนติกท ี ่ ส ุ ด ใน
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลส
แควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�น
โฮลี่ทรินิตี้ เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆดวย จนสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง221กม.3.15 ช.ม)   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่5  
  ที่พัก: Savoy Hotel  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมใน Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่              Ceske Budejovice  -  เชสกี ้ครุมลอฟ  -  ฮัลลสตัทท    - กรุงปราก                     
 เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ม้ือที่6 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุมลอฟ 
(Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) นํา
ทานชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย
เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝم�งของแมนํ้าวัล
ตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป หลัง
ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก นําทาน
ถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.
1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าวอลตาวา (Vltava River) 
ตรงบริเวณคุงนํ้าฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และ
โบสถเกากลางเมือง จากนั้นใหทานถายรูปดานนอกกับ Klet’s Observatory 
และ Egon Schiele Art Centrum จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคารโลวี่ 
วาร ีKarlovy Vary เมืองน้ําพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่7 อาหารจีน 
บาย น ํ า ท  า น ไ ป ยั ง  มิ ล ล  โ ค ล อ น เ น ด  ( Mill 

Colonnade) เปนสถานที่ที ่มีบอนํ ้าพุรอนถึง 5 
แหงในอาคารเดียวกัน  และ Market Colonnade 
อาคารบอน ํ ้าร อนที ่สร างเป นลายฉลุส ีขาว มี
ลวดลายที ่สวยงามเปนอยางยิ ่ง ซึ ่งอีกสิ ่งหนึ ่งที่
พลาดไมไดเมื่อมาเยือนบอนํ้ารอนแตละบอคือการ
ชิมนํ้าแรธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกตางกันไป อีกทั้ง
ที ่น ี ่ยังมีภาชนะพิเศษสําหรับดื ่มนํ ้าแร อ ีกด วย 
เรียกวา แกวพอรซเลน ซึ่งเปนแกวที่มีลักษณะคลาย
กานํ ้า โดยพอรซเลนแตละบอก็จะสรางขึ ้นมา
แตกตางกันใหเหมาะสมกับนํ้าแรในบอนั้นๆ ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญยังนิยมเก็บ
แกวพอรซเลนเปนของที ่ระลึกอีกดวย และนําทานถายรูปกับ Colonnade 



 

 

Spring ซึ่งเปนอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป�นลานนํ้าพุ
เตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพ่ือ
ถายรูป  ไดเวลาสม  ควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 
กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ
โรมแหงอุดรทิศ   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่8 อาหารทองถิ่นเมนู  
Duck in  plum sauce  

    ที่พัก:  Hotel Duo Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
  (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่หา ปราสาทปราก - กรุงบาติสลาวา(ประเทศสโลวาเกีย)  

-ปราสาทบาติสลาวา(ถายรูปดานนอก)                                                                                                 
 อาหาร เชา, เย็น 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่9 

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก 
(Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยู บน
เนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 
ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ 
Premyslid ซึ ่งปจจุบันเปนทําเนียบ  
ประธานาธิบดีมาตั ้งแตป ค.ศ.1918 
ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตให เขาชม) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคใน
สมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่ง
พระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของ
กษัตริยสําคัญใน  อดีต  เชน พระเจาชารลที่ 4,พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระ
เจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน



 

 

หนึ่งในสวนที ่เกาแกที ่สุดของปราสาท ใชเปนที ่ประทับของเจาชายโบฮีเมียน
ทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปจจุบันมีรานขาย
ของท่ีระลึกวางจําหนายอยูมากมาย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10 อาหารจีน  
 นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) 
(ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวง
และเมืองที ่ใหญท ี ่ส ุดของประเทศสโลวา
เกีย  ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดน
ของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานเดินทางไป 
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) (ถายรูปดานนอก) ซึ่งเปนอาคาร
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝم�งแมนํ้าดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากนั้นมีการกอสรางเรื่อยมา และ
มีการกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่11 อาหารจีน  
    ที่พัก:  Holiday Inn Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบ
ราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก           บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรนุน – พระราชวังฮอฟบูรก 
- McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส                                                                                      
 อาหาร เชา, เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่11  

น ํ า ท  า น
เ ดิ น ท า ง สู
กรุงเวียนนา 
เมืองหลวง
ของประเทศ
อ อ ส เ ต รี ย 
( ร ะ ย ะ ท า ง 
80 กม 1.30
ชม.) ผานชม
เสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่
อันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรียชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอม
ไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรม
เกาแก  จากนั้นเดินทางไปนําทานถายรูป
ด  านนอกที่  พระราชวั ง เ ชินบร ุนน  
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮับสบ
วร ก  ซ ึ ่ งม ีประวัติ การสร  างมาตั ้ ง แต  กลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเร
ซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 
1,441 หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช
เปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระ
โรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ ่งไดรับการตกแตง
อยางวิจิต รบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส นําทานถายรูป
ดานนอกที่ พระราชวังฮอฟบูรก เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของพระราชวังใ นปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของ
ประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไปเปน Upper Belvedere ซึ่งเปนสถาปตยกรรม



 

 

บาโรก ตอมาใหทานถายรูปดานนอกอีกที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุ
เสารียที่เวียนนา และเดินเลนที่ City Hall จากนั้นไดเวลาชอปปم�งนําทานเดินทาง
สู  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45
นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL แล ะ
อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

บาย             นําทานเดินทางโดยรถโคช ขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) 
(ระยะทาง196 กม. 3ชม.)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชื่อ
วาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี
อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกบัไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหง
แมน้ําดานูบ”   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่13 อาหารจีน  
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก  
 ที่พัก: Park Inn By Radisson Budapest 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง  

      (ชื ่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบู
ดาเบส ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด บูดาเบส -สะพานเชน -ลองเรือแมนํ้าดานูบ - สนามบนิ Budapest Ferenc 
Liszt Airport                                                                                                                                                                          
 อาหาร เชา,เที่ยง  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่14  

นําทานถายรูปที่ สะพานเชน (Chain Bridge) หรือ
สะพานโซ เปนหน่ึงในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สราง
ขามแมนํ้าดานูบ สะพานนี้เปดใชในป 1849ถือไดวา
เปนดั่งสัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชนแหงนี้เปน
สะพานถาวรแหงแรกที่ทอดตัวขามแมนํ้าดานูบ สราง
โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื ่อ William Tierney Clark 
เหล็กทุกชิ้นลวนนํามาจากอังกฤษ เปนสะพานที่มีความ
สวยงามอยางมาก ที ่สะพานเชนนี ้มีร ูปป นแกะสลัก�م
สิงหโตที่สะพาน และมีเรื่องราวตํานานตางๆ มากมายที่
มักจะเชื ่อมโยงกับสะพานแหงน้ี เชนมีตํานานเลาวา
สิงโตเฝ�าอยู ทั ้ง 2 ฝ งของสะพานนี�م ้ไมมีลิ ้นเปนตน 
สะพานนี้อนุญาตใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะ
สวยงามเปนอยางยิ่งไมวาคุณจะมองไปทางไหน และเพื่อใหไดชมทัศนียภาพที่
งดงามที่สุด จากนั้นนําทาน ลองเรือแมนํ้าดานูบ อันเลืองชื่อชมความงามของ
ทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 
ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่
รํ่าลือดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด 
นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน  

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

ทานเช็คอินเดินทางกลับ 
17.30น. ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200 
23.40 น.        เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
 



 

 

วันที่แปด      ทาอากาศยานโดฮา  –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
01.40  น.      ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น.      เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 
หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +4,00บาท =29,000 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 
3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอาย ุ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  



 

 

 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั ๋วกรุ ปไมสามารถUpgradeที่นั ่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครอง
เบื้องตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผู เอาประกันที ่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุ มครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเนื ่องในประเทศไทยผู เอาประกันภัยที ่มีอายุ1-75 วงเงินคุ มครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื ่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี ้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง



 

 

และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติม
สามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
7.โปรแกรมรวมคา Vat เรียบรอยแลว 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
7. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  4,000 บาท 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร  (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองให
ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร 
**โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

 
 

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอน
แทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

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

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผู เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน

ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 



 

 

และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอาย ุ30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ
การเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
นั ้นๆไมตํ ่ากวา 6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 

 
 



 

 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) 
 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทอง
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัตกิารเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัด

หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 



 

 

  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้น !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี

นโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 
.............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน 
.......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 



 

 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   
แยกกันอยู 

10. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................... 
11. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
...................... 
12. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  

............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวี
ซา ...............................................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่.............................................. ถึงวันที่ 

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



 

 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/
ญาติ/บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ 
............................................................. 

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

   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 



 

 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงท่ี
ผานมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 
 


