
 

 

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 ประเทศสโลวาเกยี  - 
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 เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยท่ีสุดในโลก ซาลซบูรก บานเกิด
โมสารท สถานท่ีถายทําภาพยนตรอมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา 
ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย  กรุงปราก 
ชมความงดงามอลังการของปราสาทแหงปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําดานูบที ่

ฮังการี บูดาเปสต เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ เมืองที่ไดช่ือ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ  พรอมลองเรือ
แมน้ําดานูบ 

วันเดินทาง รายละเอียดไฟทบิน ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-
2 ป 

(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีน่ัง หมาย

เหต ุ

22 – 29 มี.ค. 63 

QR833 22MAR 
BKK-DOH 19.35-

23.15 
 

QR059 23MAR 
DOH-MUC 02.15-

06.40 
 

44,900 

ราคาเด็ก0-
2 ป 

ราคาเด็ก  
0-2 ป 
/Infant  

50 % ของ
ราคาทัวร  

12,500 25 

 



 

 

QR200 28MAR 
BUD-DOH 16.20-

23.35 
 

QR980 29MAR 
DOH-BKK 02.25-

12.55 

25 เม.ย.–02 พ.ค. 
63 

QR981 25APR 
BKK-DOH 19.40-

23.00 
 

QR059 26APR 
DOH-MUC 01.50-

07.00 
 

QR200 01MAY 
BUD-DOH 17.30-

23.40 
 

QR980 02MAY 
DOH-BKK 02.10-

12.55 

48,900 12,500 25 

 

22 – 29 พ.ค. 63 

QR833 22MAY 
BKK-DOH 21.10-

00.30+1 
 

QR059 23MAY 
DOH-MUC 01.50-

07.00 
 

44,900 12,500 25 

 



 

 

QR200 28MAY 
BUD-DOH 17.30-

23.40 
 

QR980 29MAY 
DOH-BKK 02.10-

12.55 

 
 

06 – 13 มิ.ย. 63 

 
 

QR981 06JUN 
BKK-DOH 19.40-

22.45 
 

QR059 07JUN 
DOH-MUC 01.50-

07.00 
 

QR200 12JUN 
BUD-DOH 17.30-

23.40 
 

QR980 13JUN 
DOH-BKK 01.55-

12.55 

 
 

44,900 

 
 

12,500 

 
 

25 

 

 

** ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 3,500 บาท ** 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา
การออกบัตรโดยสาร **  



 

 

สายการบนิ 
5 ดาว ระดบัโลก 

บรกิารอาหาร 
ไป-กลบั 
บนเครื�อง 

กระเป๋าเดนิทาง 
30 KG. 

ถอืขึ�นเครื�อ 

** เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

 
 
 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.15// QR059 DOH-MUC 02.15-
06.40 
RETURN:       QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 // QR980 DOH-BKK 02.25-
12.55  
 
วันที่หนึ่ง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    
 
15.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ 

19.35 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833  
23.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 

 
      
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง     สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน – มิวนิค   
                 อาหารเที่ยง,เย็น 
 
02.15 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR059 
06.45 น.   เดินทางถงึทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

ประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง
โฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau)(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมืองเล็กๆที่
สวยงามบริเวณเขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน 
 
บาย นําทานเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอย

ชวานสไตน Neuschwanstein Castle(ระยะทาง124กม.2ช.ม)  
                ถายรูปดานนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน 

ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย สรางในสมัยพระเจาลุดวิจที่ 2 แหงบา
วาเรีย ในชวง ค.ศ.1845-86 เปนปราสาทที่
งดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก ชมความ
วิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริ
ชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่
ทรงโปรดปรานยิ่ง จากน้ัน นําทานเดินทางสู
เมืองมิวนิค (Munich)(ระยะทาง127กม.
2.30ช.ม) อยูทางใตของประเทศเยอรมน ี
เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมือง
ที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่ง
ค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา



 

 

แอลป�  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวก
เขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง
ทั้งดานศิลปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด 
เพรทเซล และเบียร จากน้ัน นําทานเที่ยวชมไฮไลทเดนของเมืองถายรูปดานนอก 
ไมวาจะเปน อลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ไดรับฉายาวา
เปนเรือยาง ดวยรูปรางลักษณะท่ีดูจะคลายเรอืยาง สามารถจุผูเขาชมไดมากถึง
ประมาณ 70,000 ที่น่ัง และใชเปนสนามสําหรับการซอมและแขงของทีมชาติ
เยอรมนี นอกจากน้ี อลิอันซ อารีนา ยังมีสีสันจากการเปล่ียนสีไปมาไดเพราะสราง
จากวัสดุชนิดเดียวกบัทีใ่ชในการสรางยานอวกาศขององคการนาซาอีกดวย 
โอลิมปก  ทาวเวอร (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง 
291 เมตร โดดเดนเหนือเมืองมิวนิค ดานบนเปนทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา 
รานอาหาร และพิพิธภัณฑ มาเรียนพลัสซ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองใน
เขตเมืองเกาท่ีเปนเหมือนจุดเริ่มตนของการทําความรูจักกบัมิวนิค ปจจุบันท่ีเห็นเปน
เหมอืนพ้ืนที่สําหรับงานพิธีตางๆ ที่สําคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ี
ทานจะไดเห็น ศาลาวาการใหม (New Town Hall) ที่ไดใชทําการแทนศาลาวาการ
เกาต้ังแตป 1874 สังเกตไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตง
อยางประณีต ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) ต้ังอยูในบริเวณจัตุรัสมา
เรียนพลัสซ อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 
1310 แมจะผานมากวา 700 ป แตก็ยังสวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค ถายรูป
ดานนอก 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2 อาหารจีน 
ที่พัก          Holiday Inn Express Munich City West  ระดับ 4ดาว หรือระดับ

ใกลเคียงกัน  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7
วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
มิวนิคติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 
 



 

 

วันที่สาม     มิวนิค – ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ฮัลลสตัทท – Ceske Budejovice      
 อาหารเชา,เท่ียง,เย็น 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก 
(Salzburg)(ระยะทาง144กม.2.30
ช.ม) ซ่ึงต้ังอยูทางทิศใตของสนามบิน
มิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมวีิวทิวทัศน
สวยงามเปนเอกลักษณของออสเตรีย 
เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอด
เสนทาง นําทานชมเมืองซาลบูรกที่มีช่ือเสียงในเรื่องสถาปตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรับ
การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมอืงเกาจึงไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1997 ซาลบูซรกต้ังอยูบนฝم�งแมนํา้ซาลซัค 
(Salzach) และ มีอาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที ่18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus 
Mozart) และยังเปนสถานที่ถายทําของภาพยนตเรื่อง The Sound of Music 
ภาพยนตรเพลงท่ียิ่งใหญฮอลิวูด จากน้ัน นําทานชมสวนมิราเบล(Mirabell 
garden) ภายในบริเวณวังมิราเบลที่มกีารจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง ใหทาน
เก็บบันทึกภาพประทับใจ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที4่  พิเศษ เมนู Grilled 
Trout ปลาเทราตยาง 

บาย นําทานออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท 
(Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30
ช.ม) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป เมืองท่ีต้ัง อยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�า
สีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในSalzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร



 

 

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของUNESCO Cultural-Historical 
Heritage ถายรูปสวยๆทีเ่ซ็นทรัลสแควร(Central Square Marktplatz) 
จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮล่ีทรินิต้ี เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆ
ดวย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง
221กม.3.15ช.ม)   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่5  
ที่พัก          Hotel Maly Pivovar  ระดบั 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  
  (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน 
Ceske Budejovice ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่สี่        Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลลสตัทท  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร 

ของโรงแรม  ม้ือที่6 
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 
30นาที) นําทานชมเมืองที่ไดช่ือวาเปนเพชรนํ้า
งามแหงโบฮีเมียเมืองท่ีไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ี
ต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุค
กลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรกัษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหง
หน่ึงของโลก นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซ่ึง
สรางข้ึนเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงตั้งอยูรมิฝم�งแมน้ําวอลตาวา 
(Vltava River) ตรงบริเวณคุงน้ําฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete 



 

 

Square และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันใหทานถายรูปดานนอกกบั Klet’s 
Observatory และ Egon Schiele Art Centru  m จากน้ัน นําทานเดินทางสู 
เมืองคารโลว่ี วารี Karlovy Vary เมืองนํ้าพุรอน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่7 พิเศษ!! เมนู เปดโบฮีเมียม 
บาย นําทานไปยัง Mill Colonnade เปนสถานท่ีที่มีบอน้ําพุรอนถึง 5 แหงในอาคาร

เดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบอน้ํารอนที่สรางเปนลายฉลุสีขาว มี
ลวดลายที่สวยงามเปนอยางยิ่ง 
ซึ่งอีกส่ิงหน่ึงที่พลาดไมไดเมื่อมา
เยือนบอน้ํารอนแตละบอคือการ
ชิมน้ําแรธรรมชาติ ท่ีมรีสชาติ
แตกตางกนัไป อีกท้ังทีน่ี่ยังมี
ภาชนะพิเศษสําหรับด่ืมน้ําแรอีก
ดวย เรียกวา แกวพอรซเลน ซ่ึงเปนแกวที่มีลักษณะคลายกาน้ํา โดยพอรซเลนแตละ
บอก็จะสรางขึ้นมาแตกตางกันใหเหมาะสมกบัน้ําแรในบอน้ันๆ ซ่ึงนักทองเที่ยวสวน
ใหญยังนิยมเกบ็แกวพอรซเลนเปนของท่ีระลึกอีกดวย และนําทานถายรูปกับ 
Colonnade Spring ซ่ึงเปนอังคารรปูทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค 
เปนลานน้ําพุเตนระบําโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul 
Cathedral เพื่อถายรูป  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) 
(ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซงึไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่8 อาหารทองถิ่น  
ที่พัก          Bedbank Olympik Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
                (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบรษิทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วนักอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน 
เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 



 

 

วันที่หา       ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาวา 
(ถายรูปดานนอก)  อาหาร เชา,เท่ียง, เย็น 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือท่ี9 

นําทานเขาชมปราสาทแหงปราก(Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแต
สมัยคริสตศตวรรษที ่9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซึ่ง
ปจจุบันเปนทําเนียบ  ประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส
(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) 
อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.
1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสาํคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4,พระ
เจาเฟอรดินานดที่ 1 และพระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง
(Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนท่ีเกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทบัของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ(Golden Lane) ซ่ึง
ปจจุบันมรีานขายของท่ีระลึกวางจําหนายอยูมากมาย  

 
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10  
บาย นําเดินทางสู กรุงบราติสลา

วา (Bratislava)(ระยะทาง 329 
กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศสโล
วาเกีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัค 
ออสเตรีย และฮังการ ีและใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากน้ัน นําทานเดินทางไป ปราสาทบราตสิลาวา
(Bratislava castle)(ถายรูปดานนอก)ซ่ึงเปนอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผาต้ังอยูบน
เนินเขาร็อกกี้ฮิลลริมฝم�งแมน้ําดานูบสรางข้ึนต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหมเสียหายจากน้ันมีการกอสรางเร่ือยมา และมีการกอสรางใหมอีกครัง้ในป 
1956-1964 ซ่ึงทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของ
ปราสาทแหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่11  
ที่พัก          Holiday Bratislava หรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว 
  (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพั่ก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรม
ในบราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก      บราติสลาวา – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen Outlet 
in Parndof – บูดาเบส   อาหารเชา, เย็น 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่12  

นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย 
(ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผานชม
เสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและ
พื้นท่ีอันเขียวชอุมของป�าไมออสเตรีย
ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) 
ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละคร
โอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถกู
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 
2 และเปดใหม  อีกครัง้ในปค.ศ.
1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก 
(Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุม
อาคารท่ีเคยเปนที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ัน เดินทาง
ไปนําทานถายรูปดานนอกที ่
พระราชวังเชินบรุนน 
(Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที ่16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวงัฤดูรอน ชมความโออาของ 



 

 

 
 
ทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจติ  บรรจงสวยงามไม
แพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส นําทานถายรูปดานนอกที่ พระราชวังฮอฟบูรก 
เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของ
พระราชวังในปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถดัไปเปน 
Upper Belvedere ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมบาโรก ตอมาใหทานถายรูปดานนอกอีก
ที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารียท่ีเวียนนา และเดินเลนที่ City Hall 
จากน้ันไดเวลาชอปปم�งนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนม
มากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 

บาย           นําทานเดินทางโดยรถโคช ขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) (ระยะทาง
196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดชือ่วาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมกุแหงแมน้ําดานูบ”   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่13 อาหารจีน  
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก  

ที่พัก          Park Inn By Radisson Budapest   4 ดาว หรือระดับใกลเคียง  
                (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 



 

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรม
ในบูดาเบสติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  
 

วันที่เจ็ด     บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport  อาหาร เชา,เท่ียง  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือท่ี14  

นําทานถายรูปท่ี สะพานเชน (Chain 
Bridge) หรือสะพานโซ เปนหน่ึงใน
สะพานที่สวยท่ีสุดในยุโรปท่ีสรางขามแมน้ํา
ดานูบ สะพานน้ีเปดใชในป 1849ถือไดวา
เปนด่ังสัญลักษณของบูดาเปสท สะพานเชน
แหงน้ีเปนสะพานถาวรแหงแรกที่ทอดตัว
ขามแมน้ําดานูบ สรางโดยวิศวกรชาว
อังกฤษช่ือ William Tierney Clark 
เหล็กทุกช้ินลวนนํามาจากอังกฤษ เปน
สะพานที่มีความสวยงามอยางมาก ที่
สะพานเชนน้ีมีรูปปم�นแกะสลักสิงหโตที่
สะพาน และมีเรื่องราวตํานานตางๆ 
มากมายท่ีมกัจะเช่ือมโยงกับสะพานแหงน้ี 
เชนมีตํานานเลาวาสิงโตเฝ�าอยูท้ัง 2 ฝم�งของสะพานน้ีไมมีล้ินเปนตน สะพานน้ีอนุญาต
ใหเดินขามไดในเวลากลางคืนวิวจะสวยงามเปนอยางยิ่งไมวาคุณจะมองไปทางไหน 
และเพ่ือใหไดชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุด ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ 
Parliament จากมมุสูง จากน้ัน นําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบ อันเลืองช่ือชมความ
งามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง600-800 ปมาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 
2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนท่ี
รํ่าลือดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด 
นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดย



 

 

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสราง
ไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน  

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

ทานเช็คอินเดินทางกลับ 
16.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR200 
23.35 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่แปด      ทาอากาศยานโดฮา  –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
 
02.25 น.     ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี QR980 
12.55+1 น.    เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรอืวันหยุด เปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 



 

 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ
ตามที่บรษิัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอาย ุ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
5.อัตราคาบริการนีร้วม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมอืงใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงนิคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทัง้น้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทัง้น้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ  
7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  



 

 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทวัรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน  
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท 
8. น้ําด่ืมบนรถ มบีริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกนัภัย ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตาม
เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งน้ีการทําประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แต
ทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz 
ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 13. 
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Czech Republic) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวซีา (หาก
มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททวัร      เพ่ือนําไปแสดงตอ
สถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสหีนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 



 

 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม

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

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บดิา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ทีท่ํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น

คํารองขอวีซา) 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนทีไ่ดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบช่ืุอประเทศ ใหใช European แทน) และ



 

 

กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานัน้) 
4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการ
เดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํา
กวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเหน็วามฐีานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยท่ีมีรายการเดินบญัชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทีม่ีประวัติการเดินบัญชีท่ี
สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) 



 

 

 
 ทั้งน้ี ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทอง
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกบัพาสปอรตที่ใชเดินทาง 
 
หมายเหตุ: หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวติัการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่
ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

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

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทนัท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 



 

 

 หากถูกปฏเิสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูต
เพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิตใินนาม
ของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล .......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา  ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู 
11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 
      เลขพาสปอรต ..................... วนัออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ ................... 
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา หรือไม  
(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่.............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 



 

 

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

            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร) 
     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ............................................................ 
   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมติัทนัตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบรษิัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถกูตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารทีจ่ะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนท่ีไดรับ และวนัเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงท่ี
ผานมา 
 



 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 
 
 
 

 


