
 

 

รหัสทัวร BID2000555 
ทัวรยุโรป มหัศจรรย EASTERN ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เซ็ก สโลวาเกีย ฮังการี   
9วัน 6คืน (TG) 
มิวนิค • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน • ฟุสเซน • 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท • ซาลสบวรก • สวนมริาเบล • ยานเมืองเกา • ฮัลลสตัทท • เชสกี ้บูเดโจวิซ 
• เชสกีค้รมุลอฟ • ปราก • สะพานชารลส • ปราสาทปราก • วิหารนกับุญวีตัส • PARNDORF 

OUTLET • ปราสาทบราติสลาวา  • บราติสลาวา • บูดาเปสต • คาลเทิล ฮิลล  • ลองเรือแมนํ้า
ดานูบ • อนุสรณสถานฮีโรสแควร • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง • เวียนนา • พระราชวังและ
สวนเชินนบรุน • ถนนคารทเนอร 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ประต ู3 เคานเตอร D 
สายการบินไทย แอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 

วันที่ 2 มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาท
นอยชวานสไตน • ฟุสเซน • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

 

00.50 น. ออกเดินทางสูมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที ่TG 924 (บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนคิ เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 
ชม. และ 6 ช.ม. หลังวนัที่ 31 ต.ค.) 



 

 

** สําหรับพีเรียดต้ังแตเดือน เม.ย. 63  เทีย่วบินที่ TG 924 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. บินถึงมิวนิค เวลา 07.05 น. ** 
  
                นาํทานถายรูปดานหนา สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา (ALLIANZ ARENA) 

รังเหยาของทีมสโมสรฟุตบอลดังอยาง บาเยริน 
มิวนิค ทีมยักษใหญจากบุนเดสลีกา สนาม
ฟุตบอลแหงน้ีสามารถจุผูชมไดมากวา 
75,000 คน ซึ่งใหญเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศเยอรมัน ดวยทุนสรางกวา 340 ลานยู
โร ดวยรปูทรงเฉพาะ ชาวมิวนคิจึงมีชื่อเรียก
เลนๆ วา Schlauchboot ซึง่แปลวาเรือยาง  
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. เมืองเล็กท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากนั้นถายรูปบริเวณดานหนาของ ปราสาทนอยชวานสไตน 
(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 
เปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว  
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท ีเปน
เมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบ
ไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบน



 

 

ถนนสายโรแมนตกิท่ีเคยมีความรุงเรืองในอดตีตั้งแตยคุโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุด
แวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
 จากนั้นเดินทางกลับสูมวินิค (MUNICH) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นําชม 

จัตุรัสมาเรียนพลาสท (MARIENPLATZ) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวตัิศาสตร
และธุรกิจของนครมิวนคิ บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองท่ีมีรปูแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไข
ลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทาน
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ขาหมูเสิรฟพรอมเบียร

เยอรมันขนานแท 
ทีพ่ัก  Holiday Inn Munich - South 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  



 

 

วันที่ 3  มิวนิค •ซาลสบวรก (ออสเตรีย)  • สวนมิราเบล • ยานเมืองเกา • ฮัลลสตัทท • 
เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก) ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบวรก (SALZBURG) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.3 ชม. เมืองแหงมนตขลังของเสียงดนตร ีเปนเมืองเล็กๆ ของออสเตรียท่ีคนไทย
รูจักจากการชมภาพยนตรเพลงอมตะเรื่อง “เดอะ ซาวนด ออฟ มิวสิค” เปนเมืองท่ี
ถูกลอมรอบโดยภูเขาบานเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแหง มีแมนํ้า ทะเลสาบเล็กๆ หลาย
แหง มีเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยูรอบเมือง และมีทุงหญาเขียวขจีที่
บางครัง้ถกูแซมดวยดอกหญาเหลืองอรามไปทั้งทุง ซาลสบวรก จึงถอืเปนเมืองแหง
ธรรมชาติอยางแทจริง เดินทางถึงซาลสบวรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานสู สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ
ไวเปนท่ีระลึก อีกทั้งท่ีนี่ยังเปนสถานท่ีถายทําของ THE SOUND OF MUSIC 
ภาพยนตเพลงที่ย่ิงใหญฮอลิวูด จากน้ันนําทานขามแมนํ้าซาลสซัคสู ยานเมืองเกา 
และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ท่ีตัง้โดดเดนอยูบนเนินเหนือเมือง
เกา 

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
นําทานออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (HALLSTATT) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชม. หมูบานที่ไดรับการขนานนามวา เปนหมูบานมรกดกโลกท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด และพาทานถายรูป ณ 
จุดยอดฮิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองท่ีไดชื่อวาเปนแหลงผลิตเบียรท่ีสําคัญที่สุดแหงหนึ่ง
ของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแตป 1895 ภายใตยี่หอ Budvar และเปนถิ่นกําเนิดของ
เบียรยี่หอ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโดงดงัไปทั่วโลก ผานชมส่ิงกอสรางตางๆ ที่มี
ลักษณะเปนตึกแถวแบบอลังการ ซึง่มีความออนชอยของศิลปะแบบเรเนซองสและบา
รอคผสมผสานกับความนาเกรงขามของแทนน้ําพุอันศักดิ์สิทธิ์แหง Helden 
Samson 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ทีพ่ัก  HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 4 เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสก้ีครุมลอฟ • ปราก • สะพานชารลส • ยานเมืองเกา • 
ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส  ไ (เชา/กลางวัน/-) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ 
(CESKY KRUMLOV) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท ีนําเที่ยวชมเมืองที่ไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู
ริมสองฝم�งของแมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลาง
กวา 300 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
ของสาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูรมิสองฟากฝم�ง แมนํ้าวัลตาวา 
ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมืองหลวง
และเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณคือ 



 

 

อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรงุปรากไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
นําทานเขาชม ปราสาทลําดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE 
CASTLE) มหาปราสาทท่ีสรางมากวา 1,200 ป GUINNESS WORLD 
RECORDS ไดบันทึกไววา เปนปราสาทโบราณท่ีใหญที่สุดในโลก ครอบคลมุพ้ืนท่ี
ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเปนท่ีประทบัของบรรพกษัตริยของชาวโบฮีเมียน 
ปจจุบันใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดนตระหงานอยูบนเขาทางฝم�งตะวันตกของ
แมน้ําวอลตาวา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสรางมากมายประหนึ่งเมืองๆ 
หนึ่ง อาทิ อาสนวิหารนักบุญวีตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) โบสถคริสตแหง
แรกของปราก สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 870 สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแกนักบุญวตีัส ผูสละ
ชีวิตในชวงยคุโรมันราวป 303 กอนที่พระเจาคอนสแตนตินจะประกาศตนเปน
คริสตศาสนิกชน โบสถใหนี้ใชเวลาในการสรางกวา 600 ป ภายในจะประดบัดวย
กระจกสีและ Rose Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมแพกันนั่นคือ ถนนทองคํา (GOLDEN LANE) โดย
สาเหตที่ไดชื่อวาถนนทองคํานั้น เนื่องจากบริเวณนี้น้ันเปนที่พํานักของเหลาชางทองที่
อาศัยอยูเปนจํานวนมากในชวงทีม่ีการเลนแรแปรธาตุกัน แตลักษณะของบานเรือนสี
ลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดท่ีทานจะเห็นในปจจุบันนั้น มาจากพระราชดํารัสของพระ
นางมาเรีย เทเรซา มหาจักพรรดินีออสเตรีย ท่ีโปรดบูรณะใหมีความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําทานชม สะพานชารลส (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุดคลาสสิคท่ีโดงดัง
ที่สุดของเมืองเชื่อมฝم�งเมืองเกาและเมืองใหมท่ีถูกแบงดวยแมนํ้าวอลตาวาเขาดวยกัน 
สะพานแหงนี้เริ่มกอสรางในป 1357 ใชเวลาในการสรางมากกวา 100 ปกวาจะแลว
เสร็จ เดิมทีชื่อวา Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่อมาเปน
สะพานชาลส ในปค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกวาง
เกือบ 10 เมตร  เปน 1 ในมมุถายรูปที่ทานตองไมพลาดดวยประการท้ังปวง ไมไกล
กันจะพบกบั ยานเมืองเกา (OLD TOWN SQUARE) ไฮไลทสําคัญของยานน้ีคือ 
การชมนาฬิกาดาราศาสตรเมืองปราก ซึ่งถือเปนนาฬิกาดาราศาสตรท่ีเกาแกที่สุดใน
โลกท่ียังทํางานไดอยู ถกูสรางขึ้นตั้งแตป 1410 
เทากับวาตอนนี้มีอายุมากกวา 600 ปแลว 
สวนประกอบของนาฬกิา มีอยูสามสวนหลักๆ 
ไดแก หนาปดที่แจงเกีย่วกับดาราศาสตร การ
อธิบายตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตยและ
ดวงจันทรบนทองฟ�า และแสดงรายละเอียดอื่น



 

 

อีกเก่ียวกับดาราศาสตรในทุกๆ ตนชั่วโมงนั้นจะมีตุกตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 
ทานปรากฏขึ้นพรอมกบัเสียงระฆัง ตั้งแตเวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณ
ใกลเคียงยังเปนทีต่ัง้ของ CHURCH OF OUR LADY BEFORE TÝN ถือเปน
โบสถหลักของยานเขตเมืองเกา สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนตน 
กอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษตอมา ภายในโบสถมไีปป�ออรแกนที่
เกาแกที่สุดในกรุงปราก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1673 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน 
และเพื่ออรรถรสที่ครบถวน 

ทีพ่ัก  INTERNATIONAL HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  
 
วันที่ 5 ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาวา (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติ

สลาวา ไ (เชา/-/เย็น) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู PARNDORF OUTLET ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมดังทั้งยโุรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ 
PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา 
เครื่องประดับ ของใชในบาน ฯลฯ 
*** เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ***  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไมเปนการรบกวนเวลา
ของทาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม. เมืองหลวงและเมอืงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยูรมิฝم�งแมนํ้าดานูบที่
บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮงัการี และใกลกบัพรมแดนสาธารณรัฐ
เช็ก นําทานถายรูปคูกับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ดาน
นอก ปราสาทสําคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใชเปนที่ประทับของกษตัริยฮังการ ีและ
เปนป�อมปราการดานสําคัญที่ไวสําหรับป�องกนัขาศึกที่จะมารุกรานอาณาจักร
ออสเตรีย-ฮังการี ดวยความไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรจากการท่ีตัวปราสาทตั้งอยู
บนสูง จึงสงผลใหทานจะไดชมวิวท่ีสวยงดงามยามเย็นที่แมนํ้าดานบูทอดยาว และ
หากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยจะสามารถเห็นพ้ืนที่ราบของประเทศฮังการีไดอีกดวย 
ปจจุบันถกูใชเปนท่ีทําการของรัฐบาล 

                จากนั้นพาทานเดินชม ยาน Oldtown ของบราทิสลาวา ท่ีเปนท่ีตั้งของ อาสนวิหาร
เซ็นทมาติน (St.Martin'sCathedral) Michael's Gate และประติมากรรมท่ีเปน
เอกลักษณนารักๆตลอดทาง เชน Man  at  workSchöne  NáciNapoleon's 
Army Soldier 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ทีพ่ัก  CROWNE PLAZA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
วันที ่6  บราติสลาวา • บูดาเปสต (ฮังการี) • คาลเทิล ฮลิล  • ลองเรือดืม่ดํ่าบรรยากาศ

ที่สวยงามของแมนํ้าดานูบ •  • อนสุรณสถานฮีโรสแควร • วาชิอุสสตรีท • ตลาด
กลางเมือง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู กรุงบูดาเปสต (BUDAPEST) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. 
เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี(HUNGARY) ไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและ
สวยงามดวยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมี อารยธรรมรุงเรืองมานานกวา
พันป ถึงกับไดรบัการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองท่ีไดชื่อวา
งดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมนํ้าดานูบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                จากนั้นนาํทานชมความงามของกลุมอาคารบน คาลเทลิ ฮิลล (CASTLE HILL) ซึ่ง
เต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคาร
พระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอก โบสถแมทเธียส (MATTHIAS 
CHURCH) ซึ่งเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลายพระองค 
ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และ
ยังเปนกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสราง



 

 

ในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนท่ีสุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรปูทรงมา ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามของศตวรรษที ่11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (FISHERMAN’S 
BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบได
อยางดีป�อมแหงนี้สรางข้ึนตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พิเศษ!! เมนูกลูารช อาหาร
ทองถิ่นที่หามพลาด *เปนซุปเนื้อหรือหมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณพิเศษ
ดวยพริกปาปกา 
พิเศษ !!!! นาํทาน ลองเรือด่ืมด่ําบรรยากาศที่สวยงามของแมนํา้ดานูบ 
(DANUBE CRUISE) พรอมกับเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษทานละ1 แกว (NON 
ALCOHOL) ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ํา 
ระหวางลองเรือทานจะไดเห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เปนอีกหนึง่สถานท่ีที่สวยงามและ
ไมควรพลาด ถือวาเปนสัญลักษณของฮังการ ีอาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ํา
ดานูบ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมอนุสรณสถานฮีโรสแควร (HEROES SQUARE) สถานที่แหงน้ีเปน
ลานโลงกวางขนาดใหญ ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานจัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร สแควร อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเฉลิม
ฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1000 ป เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เปนที่ต้ังของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล อันเปนสัญลักษณของคริสตจกัรโรมันคาทอลิก
ท่ีเปนด่ังหลักของอาณาจักรฮังการีจากน้ันนําทานสู วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) 
ถนนชอปปم�งอันมชีื่อของกรุงบูดาเปสต เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาและของท่ี
ระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย 
เท่ียวชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหลงขายของท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีสุดของบูดาเปสตและถือเปนหนึ่งใน Food Market Hall ที่มีขนาดใหญ
ของยุโรป สามารถหาซือ้ของไดทุกอยางตั้งแตผัก ผลไม อาหารแหง รวมท้ังของที่
ระลึก อาทิ พริกปาปรกิา ไสกรอกกับซาลามี ่*** เนื่องจากตลาดกลางเมือง จะปดทํา
การในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวนัอาทิตยในวันนั้น ทางบรษิัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถดัไปแทน *** 

 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารไทย 
ทีพ่ัก  MERCURE CASTLE HILL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 
 

 

วันที่ 7 เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินนบรุน • ถนนคารทเนอร                     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ี
อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานเขาชม พระราชวังและสวนเชนินบรุน (PALACE AND GARDENS OF 
SCHOENBRUNN) พระราชวังฤดรูอนของราชวงศฮับสบวรค สรางแบบบาโรก คํา
วาเชินนบรุน นั้น มคีวามหมายวา นํ้าพุรอนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสราง
ในชวงป ค.ศ. 1569 หลังจากท่ีพระเจาแม็กซีเมเล่ียนท่ี 2 ไดซื้อท่ีดินบริเวณน้ี แตตัว
อาคารในปจจุบันนั้นสรางและตอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซา โดยมีพระ



 

 

ราชประสงคใหมคีวามยิ่งใหญและสวยงามทัดเทียมพระราชวงัแวรซายนของราชวงศ
บูรบง และดวยพระองคทรงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมีการใชสีเหลืองโทนพิเศษตกแตง
ดานนอกของพระราชวงั และตอมาสีเหลืองโทนนี้น้ันจึงไดชื่ออยางเปนทางการวาสี
เหลืองเทเรซา 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                จากนั้นนาํทานสู ถนนคนเดินแหงแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคารทเนอร (KARTNER 

STREET) ที่มีมาตั้งแตในสมัยโรมัน เปน 1 ใน ถนนที่มุงสูกรงโรมในสมัยน้ัน เปนที่
รูจักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum กอนจะถกูพัฒนามาเปนถนนสายชอป
ปم�งในชวงศตวรรษที่ 19 แมอาคารบานเรือนสวนมากจะถูกทําลายในชวงสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 แตทางการก็ไดสรางตกึรามบานชองที่รูปแบบเดมิ เพ่ือคงเสนหแหงถนนสาย
นี้ไวอยางสมบูรณ  
นอกจากนั้นยังมศีาสนสถานที่สําคัญบนถนนแหงนี้อีกแหงหน่ึง คือ อาสนวิหารสเต
ฟาน (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) โบสถเกาแกท่ีอยูมาตั้งแตป 1160 ตัว
อาสนวิหารสรางดวยหินปูนมคีวามยาว 107 เมตร กวาง 70 เมตร และ สูง 136.7 
เมตร มรีะฆังทัง้หมด 23 ใบ ใบใหญท่ีสุดชือ่วา ระฆังพุมเมริน ท่ีมีนํ้าหนักถึง 
20,130 กิโลกรัม ถือเปนระฆงัแบบแกวงที่ใหญท่ีสุดในออสเตรีย และเปนอันดับ 2 
ของยุโรป รองจากระฆงัปเตอร ของเยรมันเทานั้น กลาวกันวาบิโทเฟ�นรูตัววาตน



 

 

สูญเสียการไดยินเพราะวาเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแหงนี้แลวเห็นนกบินออกจาก
หอระฆังแตกลับไมไดยินเสียงระฆังเหมือนเคย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ทานหมทูอด 

Schnitzel และ APPLE STRUDEL เมนูตนตําหรับของเมืองเวียนนา 
ทีพ่ัก  AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 
วันที ่8 เวียนนา • สนามบนิเวียนนา ไ (เชา/-/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติเวียนนา (FLUGHAFEN WIEN) เพ่ือทําการ
เช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX REFUND) 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 937 บินตรงจากกรงุ
เวียนนา ประเทศออสเตรีย สูกรุงเทพฯ 

 
** สําหรับพีเรียดต้ังแตเดือน เม.ย. 63  เทีย่วบินที่ TG 937 
โดยจะออกจากเวียนนา เวลา 14.35 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ** 

 



 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ  

 

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม  
 

********************* 
 
หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลับกันไดตาม

ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน และความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
 

มหัศจรรยEASTERN EUROPE9วัน 6คืน 
เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ สโลวาเกยี ฮังการี โดยสายการบินไทย แอรเวย(TG) 

กําหนดการเดินทาง 

 
 

ไฟลทบิน 

ราคาผูใหญ 
/ เด็กพักกับผุ
ใหญ 1 ทาน 
(พักหองละ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 2-
11 ปบริบูรณ 
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 
2-11 ป 
บริบูรณ 

ไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

5-13 มี.ค. 63  

 

 

 

55,900 54,900 53,900 8,000 

19 - 27 มี.ค. 63 59,900 58,900 57,900 8,000 

13 - 21 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000 

30 – 8 พ.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900 



 

 

21 – 29 พ.ค. 63 TG924/TG9
37 

61,900 60,900 59,900 9,900 

1 – 9 มิ.ย. 63 59,900 58,900 57,900 9,900 

25 – 3 ก.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900 

** คณะเดินทางจํานวน 25 - 30 ทานตอกรุป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาตอทาน 

ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** 
กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ ** 

90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามีต๋ัวแลว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 

ราคาสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียง) 21,900 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-MUC/VIE-

BKK) สายการบินไทย แอรเวย (TG)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก. ตอ 1 ใบ และกระเป�าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 

7 กก. ตอ 1 ใบ  
ทั้งน้ีหากสายการบินมกีารแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�าการสะสมไมลหรือ
อ่ืนใดที่เปนประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ นํ้าดืม่บริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 



 

 

 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน / คารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเปนไปตาม
กรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท **ชําระพรอมเงนิมัดจํา** 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การ

จลาจล, การนัดหยุดงาน, การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น 2 ยูโร/ทาน/วัน รวมท้ังทรปิ 14 ยูโร/ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ทาน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยู

โร/ทาน 
*** ทปิรวมทั้งส้ิน 41 ยูโร *** 

 
 
 
 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
การจองทัวร : 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 10 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วนัมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด ยกเวนในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ
คืนเงินมดัจําโดยไมมีเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนีท้านจะตองเสียคาใชจาย
ท่ีไมสามารถยกเลิกหรอืเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอืน่ๆ : 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตัว๋

รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 ในการจองทัวรควรเผ่ือเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว 
เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว 
รบกวนสอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 

 หลังการจองทัวร 20 วนั กรุณาแนบสแกน COPPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํา
รองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 



 

 

 กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานทตู ใหถือเปนการ
ยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณ ี

 กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานทูต 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Single) 
เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3 เตียง
เลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกนัหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา 
จะมีบรกิารเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรบัปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสัิยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏเิสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา
คานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบันถงึจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฏเิสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
  



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศเชก) 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

การยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  10 - 15  

วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสาร
ตลอดเวลา*** 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนงัสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหม)ู เทานัน้ 
หามใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคล
ทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 

 
 

 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

 
รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       

 (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดบั ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก)สถานทูตอาจมีการเปรยีบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ีทานเคย
ไดรับยอนหลงไป 6 เดอืน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดอืนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ  
เขมงวดเรื่องรปูถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 
 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจาย

เอง  ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
 Bank Statement ยอนหลัง 3 เดือน 
 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 

ยอนหลัง 3 เดือน 
 (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 7วัน ) กอนวันยื่น     วีซา   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกด
เปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต 
 
สําคัญมาก !!! หามทาํการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 

 

***ในกรณีที�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 
คือ 

 
-  พอ, แม สามารถรบัรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รบัรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

-  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ เชน สูติบตัร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
- ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 

 
 

 
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
 พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน พรอมระบวัุนลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 



 

 

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
 กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทานั้น 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณีเด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนาํติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูตบิัตร 

(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณา
นานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนนิการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบรษิัทไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเปนเพียงตวัแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา
เทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณ ี*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วีซา ประเทศเชก  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
***** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศเชก 
1.) ขอมูลเก่ียวกับหนงัสือเดนิทางของผูเดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   ________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :           โสด         สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไมไดจดทะเบียน        หยา            หมาย 

วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรส 

ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 
     วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
     สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของสถานทีศ่ึกษา และลง
รายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัททีท่ํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  _______________________________ 
 
 

             



 

 

       4.)  ขอมลูเก่ียวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายน้ิวมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
    ออกคาใชจายเอง                   มีผูออกคาใชจายให  ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   

 
 
 


