รหัสทัวร ITV2000396

ทัวรยุโรป EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
(QR)

โฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน – มิวนิค - ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ฮัลลสตัทท –

Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย -

ปราสาทบาติสลาวา - บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen

Outlet in Parndof – บูดาเบส

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตารแอรเวย Qatar Airways (QR)
เยอรมัน

มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอย

ชวานสไตน ตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายเจาหญิงนิทราของดิสนีย
แลนด

ออสเตรีย ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยที่สุดในโลก ซาลซบูรก บานเกิด

โมสารท สถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา
ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก

เช็ก

เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย กรุงปราก
ชมความงดงามอลังการของปราสาทแหงปราก

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญทส
ี่ ุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยูริมฝﻤง
แมนํ้าดานูบที่

ฮังการี

บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ เมืองที่ไดชื่อ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝﻤงแมนํ้าดานูบ พรอมลองเรือ
แมนํ้าดานูบ

วันเดินทาง

รายละเอียดไฟทบิน

ราคา

ผูใหญ

QR833 22MAR

DOH-MUC 02.1506.40

(ไมเสริม
เตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ที่นั่ง

2 ป

23.15

QR059 23MAR

2 ป

ราคาเด็ก0-

BKK-DOH 19.3522 – 29 มี.ค. 63

ราคาเด็ก0-

44,900

ราคาเด็ก
0-2 ป

/Infant

50 % ของ
ราคาทัวร

12,500

25

หมาย
เหตุ

QR200 28MAR

BUD-DOH 16.2023.35

QR980 29MAR

DOH-BKK 02.2512.55

QR981 25APR

BKK-DOH 19.4023.00

QR059 26APR

DOH-MUC 01.5025 เม.ย.–02 พ.ค.
63

07.00

QR200 01MAY

48,900

12,500

25

44,900

12,500

25

BUD-DOH 17.3023.40

QR980 02MAY

DOH-BKK 02.1012.55

QR833 22MAY

BKK-DOH 21.1000.30+1

22 – 29 พ.ค. 63

QR059 23MAY

DOH-MUC 01.5007.00

QR200 28MAY

BUD-DOH 17.3023.40

QR980 29MAY

DOH-BKK 02.1012.55

QR981 06JUN

BKK-DOH 19.4022.45

QR059 07JUN

DOH-MUC 01.5006 – 13 มิ.ย. 63

07.00

QR200 12JUN

44,900

12,500

25

BUD-DOH 17.3023.40

QR980 13JUN

DOH-BKK 01.5512.55

** ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 3,500 บาท **
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา
การออกบัตรโดยสาร **

** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา **

 FLIGHT:

DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.15// QR059 DOH-MUC 02.1506.40

RETURN:
12.55

QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 // QR980 DOH-BKK 02.25-

วันที่หนึ่ง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

15.00 น.

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ

คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเปา
19.35 น.

23.15 น.

สัมภาระ

ออกเดินทางสูท
 าอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833

เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

สายการบิน
5 ดาว ระด ับโลก

บริการอาหาร
ไป-กล ับ
บนเครือง

กระเป๋าเดินทาง
30 KG.
ถือขึนเครือ

วันที่สอง

02.15 น.

สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน – มิวนิค

 อาหารเที่ยง,เย็น

ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR059

06.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้น นําทานเดินทางสูเ มือง
โฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau)(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1 พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน

บาย

นําทานเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน Neuschwanstein Castle(ระยะทาง124กม.2ช.ม)
ถายรูปดานนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน

ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจที่ 2 แหงบา
วาเรีย ในชวง ค.ศ.1845-86 เปนปราสาทที่

งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ชมความ
วิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ

ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริ
ชารด วากเนอร ซึง่ เปนนักประพันธเพลงที่

ทรงโปรดปรานยิ่ง จากนั้น นําทานเดินทางสู
เมืองมิวนิค (Munich)(ระยะทาง127กม.

2.30ช.ม) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี

เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมือง
ที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่ง
คั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา

แอลป โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง

ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด
เพรทเซล และเบียร จากนั้น นําทานเที่ยวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก
ไมวาจะเปน อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ไดรับฉายาวา
เปนเรือยาง ดวยรูปรางลักษณะที่ดูจะคลายเรือยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึง

ประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใชเปนสนามสําหรับการซอมและแขงของทีมชาติ

เยอรมนี นอกจากนี้ อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาไดเพราะสราง
จากวัสดุชนิดเดียวกับทีใ่ ชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย

โอลิมปก ทาวเวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง
291 เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา

รานอาหาร และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองใน

เขตเมืองเกาที่เปนเหมือนจุดเริ่มตนของการทําความรูจก
ั กับมิวนิค ปจจุบันที่เห็นเปน
เหมือนพื้นที่สําหรับงานพิธีตางๆ ที่สําคัญของเมือง บริเวณจัตรุ ัสมาเรียนพลัสซนี้

ทานจะไดเห็น ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการ
เกาตั้งแตป 1874 สังเกตไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตง
อยางประณีต ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) ตั้งอยูในบริเวณจัตุรัสมา

เรียนพลัสซ อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาตัง้ แตป

1310 แมจะผานมากวา 700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค ถายรูป
คํ่า

ที่พัก

ดานนอก

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มือ
้ ที่2 อาหารจีน

Holiday Inn Express Munich City West ระดับ 4ดาว หรือระดับ

ใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7
วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ
่ ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
มิวนิคติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

วันที่สาม

เชา

มิวนิค – ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ฮัลลสตัทท – Ceske Budejovice

 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่3
นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก

(Salzburg)(ระยะทาง144กม.2.30
ช.ม) ซึง่ ตั้งอยูทางทิศใตของสนามบิน

มิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน
สวยงามเปนเอกลักษณของออสเตรีย
เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอด

เสนทาง นําทานชมเมืองซาลบูรกที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรบ
ั

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1997 ซาลบูซรกตั้งอยูบนฝﻤงแมนาํ้ ซาลซัค

(Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เปนบานเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus

Mozart) และยังเปนสถานที่ถา ยทําของภาพยนตเรื่อง The Sound of Music
ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด จากนั้น นําทานชมสวนมิราเบล(Mirabell

ี ารจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง ใหทาน
garden) ภายในบริเวณวังมิราเบลที่มก

เที่ยง
บาย

เก็บบันทึกภาพประทับใจ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที4
่ พิเศษ เมนู Grilled

Trout ปลาเทราตยาง

นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท

(Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30

ช.ม) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป เมืองทีต
่ ั้ง อยูรม
ิ

ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปา
สีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด

กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของUNESCO Cultural-Historical

Heritage ถายรูปสวยๆทีเ่ ซ็นทรัลสแควร(Central Square Marktplatz)

จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปﻤนโฮลี่ทรินต
ิ ี้ เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆ
ดวย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง
คํ่า

ที่พัก

221กม.3.15ช.ม)

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มือ
้ ที่5

Hotel Maly Pivovar ระดับ 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ
่ ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

วันที่สี่

Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลลสตัทท  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม มื้อที่6

นําทานเดินทางสูเ มืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ

มลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม.

30นาที) นําทานชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรนํ้า

งามแหงโบฮีเมียเมืองที่ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้

ตั้งอยูริมสองฝﻤงของแมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุค

กลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรก
ั ษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหง
หนึ่งของโลก นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่ง

สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูรม
ิ ฝﻤงแมนํ้าวอลตาวา

(Vltava River) ตรงบริเวณคุง นํ้าฝﻤงตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete

Square และโบสถเกากลางเมือง จากนั้นใหทานถายรูปดานนอกกับ Klet’s

Observatory และ Egon Schiele Art Centru m จากนั้น นําทานเดินทางสู
เที่ยง
บาย

เมืองคารโลวี่ วารี Karlovy Vary เมืองนํ้าพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.)

 รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่7 พิเศษ!! เมนู เปดโบฮีเมียม

นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานที่ที่มีบอนํ้าพุรอนถึง 5 แหงในอาคาร

เดียวกัน และ Market Colonnade อาคารบอนํ้ารอนที่สรางเปนลายฉลุสีขาว มี
ลวดลายที่สวยงามเปนอยางยิ่ง

ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไมไดเมื่อมา
เยือนบอนํ้ารอนแตละบอคือการ
ชิมนํ้าแรธรรมชาติ ที่มรี สชาติ
แตกตางกันไป อีกทั้งทีน
่ ี่ยังมี

ภาชนะพิเศษสําหรับดืม
่ นํ้าแรอีก

ดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซึ่งเปนแกวที่มีลักษณะคลายกานํ้า โดยพอรซเลนแตละ
บอก็จะสรางขึ้นมาแตกตางกันใหเหมาะสมกับนํ้าแรในบอนั้นๆ ซึ่งนักทองเที่ยวสวน
ใหญยังนิยมเก็บแกวพอรซเลนเปนของที่ระลึกอีกดวย และนําทานถายรูปกับ

Colonnade Spring ซึ่งเปนอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค

เปนลานนํ้าพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul

Cathedral เพื่อถายรูป ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague)

(ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
คํ่า

ที่พัก

ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ

 รับประทานอาหารคํ่า มื้อที่8 อาหารทองถิ่น

Bedbank Olympik Prague ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ
่ ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

วันที่หา

เชา

ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาวา

(ถายรูปดานนอก)  อาหาร เชา,เที่ยง, เย็น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่9

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก(Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแต
สมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซึ่ง

ปจจุบันเปนทําเนียบ ประธานาธิบดีมาตัง้ แตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส

(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม)
อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.

1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสาํ คัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4,พระ
เจาเฟอรดินานดที่ 1 และพระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง
(Royal Palace) ที่เปนหนึง่ ในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ(Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่10
นําเดินทางสู กรุงบราติสลา

วา (Bratislava)(ระยะทาง 329
กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและ

เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโล
วาเกีย ตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้าดานูบที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัค

ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับ

พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น นําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา

(Bratislava castle)(ถายรูปดานนอก)ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบน

เนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝﻤงแมนํ้าดานูบสรางขึ้นตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหมเสียหายจากนั้นมีการกอสรางเรื่อยมา และมีการกอสรางใหมอก
ี ครัง้ ในป
1956-1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของ
คํ่า

ที่พัก

ปราสาทแหงนี้ และอิสระเดินเลนถายรูป

 รับประทานอาหารคํ่า มื้อที่11

Holiday Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ
่ ัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรม
ในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**

วันที่หก

บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen Outlet

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่12

in Parndof – บูดาเบส  อาหารเชา, เย็น

นําทานเดินทางสูก
 รุงเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย

(ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผานชม
เสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและ

พื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมออสเตรีย

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)
ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม

สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละคร
โอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถก
ู

ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่
2 และเปดใหม อีกครัง้ ในปค.ศ.

1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก

(Hofburg Palace) ซึง่ เปนกลุม

อาคารที่เคยเปนที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูรก
 มาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน

คริสตศตวรรษที่ 20 จากนั้น เดินทาง

ไปนําทานถายรูปดานนอกที่
พระราชวังเชินบรุนน

(Schoenbrunn Palace) แหง

ราชวงศฮับสบวรก ซึ่งมีประวัตก
ิ ารสรางมาตัง้ แตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ

ทองพระโรงและพลับพลาทีป
่ ระทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจต
ิ บรรจงสวยงามไม

แพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส นําทานถายรูปดานนอกที่ พระราชวังฮอฟบูรก
เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหนึ่งของ

พระราชวังในปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไปเปน

Upper Belvedere ซึ่งเปนสถาปตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดานนอกอีก
ที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียทเี่ วียนนา และเดินเลนที่ City Hall
จากนั้นไดเวลาชอปปﻤงนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in

Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปﻤงสินคาแบรนดเนม
มากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตาม
บาย

อัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปﻤงของทาน

นําทานเดินทางโดยรถโคช ขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง

196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชอ
ื่ วาเปนเมืองที่

ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุง เรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมก
ุ แหงแมนํ้าดานูบ”

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า มื้อที่13 อาหารจีน

ที่พัก

Park Inn By Radisson Budapest 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ
่ ัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรม
ในบูดาเบสติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**
วันที่เจ็ด

บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport  อาหาร เชา,เที่ยง

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่14

นําทานถายรูปที่ สะพานเชน (Chain

Bridge) หรือสะพานโซ เปนหนึ่งใน

สะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สรางขามแมนํ้า
ดานูบ สะพานนี้เปดใชในป 1849ถือไดวา

เปนดั่งสัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชน
แหงนี้เปนสะพานถาวรแหงแรกที่ทอดตัว
ขามแมนํ้าดานูบ สรางโดยวิศวกรชาว

อังกฤษชื่อ William Tierney Clark

เหล็กทุกชิ้นลวนนํามาจากอังกฤษ เปน
สะพานที่มีความสวยงามอยางมาก ที่

สะพานเชนนี้มีรูปปﻤนแกะสลักสิงหโตที่
สะพาน และมีเรื่องราวตํานานตางๆ

มากมายที่มก
ั จะเชื่อมโยงกับสะพานแหงนี้

เชนมีตํานานเลาวาสิงโตเฝาอยูทั้ง 2 ฝﻤงของสะพานนี้ไมมีลิ้นเปนตน สะพานนี้อนุญาต
ใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะสวยงามเปนอยางยิ่งไมวาคุณจะมองไปทางไหน
และเพื่อใหไดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุด ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ

Parliament จากมุมสูง จากนั้น นําทาน ลองเรือแมนํ้าดานูบ อันเลืองชื่อชมความ

งามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู
2 ฟากฝﻤง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่
รํ่าลือดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด

นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน
้ ที่ใชในการสราง
ไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่15

บาย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพื่อนํา

16.20 น.

ทานเช็คอินเดินทางกลับ

ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่แปด

ทาอากาศยานโดฮา – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

02.25 น.

ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980

12.55+1 น.

เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************

หมายเหตุ

: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนือ
่ งจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก
เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางครั้งนีจ
้ ะตองมีจานวน 25 ทานขึน
้ ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกบ
ั บริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ

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

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง

- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทานัน
้

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ

จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมือ
่ จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราคาบริการนีร้ วม

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน

(ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอม

ตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. คานํ้าหนักกระเปา สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7

กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ และ

กรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป

ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน
ดังนี้

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท
ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุม
 ครอง 500,000 บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทัง้ นี้การทําประกันนี้

จากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทงั้ นี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ

ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร

8. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน)

6.อัตราคาบริการนีไ้ มรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม
่ คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว

5. คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน

7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท

8. นํ้าดื่มบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผรู วมคณะไม
ถึง 25ทาน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย
่ วเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน

ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง

โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก

สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง

นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ

เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจด
ั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป

ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตาม

เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษท
ั มากกวาขอบังคับ ตาม

พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานัน
้ แต

ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz
ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 13.

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมส
ี ิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ

เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําทีส
่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (Czech Republic)
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน
่ ัดหมาย **

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา
1.

พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หาก
มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร
สถานทูต

2. รูปถาย

เพื่อนําไปแสดงตอ

รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จํานวน2ใบ รูป

ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่ อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได **

(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารสวนตัว

(ถามี)

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปลีย
่ น)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดามารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่

อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา)
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป

แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน

คํารองขอวีซา)

ทีท
่ ํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น

4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนทีไ่ ดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, และ

ชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และ

กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานัน
้ )

4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น

สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี

อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา)

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน

การเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี (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, โฉนดทีด
่ ิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)
5.

หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน

ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการ

เดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่า
กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู

เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทม
ี่ ีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ)

ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี่-นองทอง

เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่
ออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัด
หมายยื่นวีซา

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาเชงเกน

เพื่อประโยชนในการยืน
่ วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับ

ขอมูลความเปนจริง เนือ
่ งจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา

รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต

ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น

เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม

จัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบทุกกรณี

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท
่ านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน
่ คํารองขอวีซาใหม ผูส
 มัครตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน

การเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง

เจาหนาที่เพื่อไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ

หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิม
่ เติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซา แลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน
์ ําเรียนสถานทูต

เพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใิ นนาม
ของบริษัทฯ

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทานัน
้ !!
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจาํ เปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก)

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)

3. เพศ

ชาย

...................................................................................................
หญิง

4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)

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

................................................. รหัสไปรษณีย .................... อีเมลแอดเดรส ..............................................
5. ที่อยูพ
 ํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)

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

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

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

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

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

8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชัดเจน)
..............................................................................................................................................................

ที่อยูที่ทํางาน ...........................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล ..........................

9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด ⃣ สมรส
⃣ หยา ⃣ มาย

⃣ แตงงาน(ไมจดทะเบียน)

⃣ อยูกินฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู

11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) ............................................. วัน/เดือน/ป เกิด................ สถานที่เกิด .....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ......................

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................ สถานที่เกิด ......................

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ

เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ ...................

15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผ
ี่ านมา หรือไม
(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา ............................)
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่ .............................................. ถึงวันที่ ..................................................

16. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................

18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูข องผูรอ
 งขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร)

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ ............................................................

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชื่อ .............................................................

เงินสด

หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง

สถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมต
ั ท
ิ น
ั ตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบทุกกรณี

เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว

- กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)

พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา

อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรบ
ั ผิดชอบทุกกรณี

- กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรงกับ

เอกสารทีจ่ ะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง

สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา

- หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการ

ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน,
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน

เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ

- กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา
ผานมา

- ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดูประวัตก
ิ ารเดินในชวงที่

หมายเหตุ: การอนุมัติวซ
ี าเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมส
ี วนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค
่ อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

