
 

 

รหัสทัวร BID2000711 
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการ ีEASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืน (TG) 
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารีนา | โฮเฮนชวานเกา | ปราสาทนอยชวานสไตน  
ฟุสเซน | มิวนิค | จัตุรัสมาเรียนพลาสท  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 3 เคานเตอร D 
สายการบินไทย แอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

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

00.50 น. ออกเดินทางสูมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที่ TG 924 (บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลังวันที่ 31 ต.ค.) 

 
** สําหรับพีเรียดตั้งแตเดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที่ TG 924 

โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. บินถึงมิวนิค เวลา 07.05 น. ** 



 

 

 น ําท  านถ  ายร ูปด  านหนา 
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ อารี
น า (ALLIANZ ARENA) รัง
เหยาของทีมสโมสรฟุตบอลดัง
อยาง บาเยิรน มิวนิค ทีมยักษ
ใหญจากบุนเดสลีกา สนาม
ฟุตบอลแหงนี ้สามารถจุผู ชม
ได มากว  า  75,000 คน ซึ่ ง
ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
เยอรมัน ดวยทุนสรางกวา 340 ลานยูโร ดวยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อ
เรียกเลนๆ วา Schlauchboot ซึง่แปลวาเรือยาง  
จากนั ้นนําทานเดินทางสู เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. เมืองเล็กที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากนั ้นถายรูปบริเวณดานหนาของ ปราสาทนอยชวานสไตน 
(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ปราสาทนอยชวานสไตน ตั ้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย เปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย 
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมือง
สุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใช
เมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นเดินทางกลับสูมิวนิค (MUNICH) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นําชม 

จัตุรัสมาเรียนพลาสท (MARIENPLATZ) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตร
และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เปนที ่ตั ้งของศาลาวาการเมืองที ่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใช
เวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชม
ตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ขาหมูเสิรฟพรอม
เบียรเยอรมันขนานแท 

ที่พัก  Holiday Inn Munich - South 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
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. เมืองแหงมนตขลังของเสียงดนตรี เปนเมืองเล็กๆ ของออสเตรียที่คนไทย
รูจักจากการชมภาพยนตรเพลงอมตะเรื่อง “เดอะ ซาวนด ออฟ มิวสิค” เปนเมืองที่
ถูกลอมรอบโดยภูเขาบานเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแหง มีแมนํ้า ทะเลสาบเล็กๆ 
หลายแหง มีเทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยูรอบเมือง และมีทุงหญาเขียวขจี
ที่บางครั้งถูกแซมดวยดอกหญาเหลืองอรามไปทั้งทุง ซาลสบวรก จึงถือเปนเมือง
แหงธรรมชาติอยางแทจริง เดินทางถึงซาลสบวรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานสู   สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ให ท านเก ็บบันทึกภาพ
ประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําของ THE SOUND OF 
MUSIC ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด จากนั้นนําทานขามแมนํ้าซาลสซัคสู ยาน
เมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบน
เนินเหนือเมืองเกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (HALLSTATT) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชม. หมูบานที่ไดรับการขนานนามวา เปนหมูบานมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก 
อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด และพาทานถายรูป 
ณ จุดยอดฮิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองที่ไดชื่อวาเปนแหลงผลิตเบียรที่สําคัญที่สุด
แหงหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแตป 1895 ภายใตยี่หอ Budvar และเปนถิ่น



 

 

กําเนิดของเบียรยี่หอ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ผานชมส่ิงกอสราง
ตางๆ ที่มีลักษณะเปนตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความออนชอยของศิลปะแบบเรเน
ซองสและบารอคผสมผสานกับความนาเกรงขามของแทนนํ้าพุอันศักดิ์สิทธิ์แหง 
Helden Samson 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พัก HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  

4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 

 
วันที่ 4 เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชารลส • ยานเมืองเกา • 

ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส       
        ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรนํ้างามแหงโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 
(CESKY KRUMLOV) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นําเที่ยวชมเมืองที่
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมือง
นี้ตั้งอยูริมสองฝم�งของแมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแต
ยุคกลางกวา 300 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
ของสาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝم�ง แมนํ้าวัลตาวา 
ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมืองหลวง
และเมืองใหญที ่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณคือ 
อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองให
เปนมรดกโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานเขาชม ปราสาทลําดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE 
CASTLE) มหาปราสาทท ี ่ สร  างมากว  า  1,200 ป   GUINNESS WORLD 
RECORDS ไดบันทึกไววา เปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก ครอบคลุม
พื ้นที ่ถ ึง 70,000 ตารางเมตร เคยเปนที ่ประทับของบรรพกษัตริย ของชาว
โบฮีเมียน ปจจุบันใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดนตระหงานอยูบนเขาทางฝم�ง
ตะวันตกของแมนํ้าวอลตาวา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสรางมากมาย
ประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสนวิหารนักบุญวีตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) 
โบสถคริสตแหงแรกของปราก สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 870 สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแก
นักบุญวีตัส ผูสละชีวิตในชวงยุคโรมันราวป 303 กอนที่พระเจาคอนสแตนตินจะ
ประกาศตนเปนคริสตศาสนิกชน โบสถใหนี้ใชเวลาในการสรางกวา 600 ป ภายใน
จะประดับดวยกระจกสีและ Rose Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมแพกันนั่นคือ ถนนทองคํา (GOLDEN LANE) โดย
สาเหตที่ไดชื ่อวาถนนทองคํานั ้น เนื ่องจากบริเวณนี้นั ้นเปนที ่พํานักของเหลา
ชางทองที่อาศัยอยูเปนจํานวนมากในชวงที่มีการเลนแรแปรธาตุกัน แตลักษณะ
ของบานเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ทานจะเห็นในปจจุบันนั้น มาจากพระ
ราชดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซา มหาจักพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะใหมี
ความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําทานชม สะพานชารลส (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โดง
ดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝم�งเมืองเกาและเมืองใหมที่ถูกแบงดวยแมนํ้าวอลตาวาเขา
ดวยกัน สะพานแหงนี้เริ่มกอสรางในป 1357 ใชเวลาในการสรางมากกวา 100 ป
กวาจะแลวเสร็จ เดิมทีชื ่อวา Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมา
เปลี่ยนชื่อมาเปนสะพานชาลส ในปค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร 
และมีความกวางเกือบ 10 เมตร  เปน 1 ในมุมถายรูปที่ทานตองไมพลาดดวย
ประการทั้งปวง ไมไกลกันจะพบกับ ยานเมืองเกา (OLD TOWN SQUARE) 
ไฮไลทสําคัญของยานนี้คือ การชม
นาฬิกาดาราศาสตรเมืองปราก ซึ่ง
ถือเปนนาฬิกาดาราศาสตรที่เกาแก
ที ่สุดในโลกที่ยังทํางานไดอยู  ถูก
สรางขึ้นตั้งแตป 1410 เทากับวา
ตอนนี้มีอายุมากกวา 600 ปแลว 
สวนประกอบของนาฬิกา มีอยูสาม
สวนหลักๆ ไดแก หนาปดที ่แจง
เกี ่ยวกับดาราศาสตร การอธิบาย



 

 

ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทรบนทองฟ�า และแสดงรายละเอียด
อื่นอีกเกี่ยวกับดาราศาสตรในทุกๆ ตนชั่วโมงนั้นจะมีตุกตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 
12 ทานปรากฏขึ ้นพรอมกับเสียงระฆัง ตั้งแตเวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวัน
บริเวณใกลเคียงยังเปนที ่ตั ้งของ CHURCH OF OUR LADY BEFORE TÝN 
ถือเปนโบสถหลักของยานเขตเมืองเกา สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโรมันเนส
ในตอนตน กอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษตอมา ภายในโบสถมี
ไปป�ออรแกนที่เกาแกที่สุดในกรุงปราก สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1673 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน 

และเพื่ออรรถรสที่ครบถวน 
ที่พัก  INTERNATIONAL HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
วันที่ 5 ป ร า ก  •  PARNDORF OUTLET •  บ ร า ติ ส ล า ว  า  ( ส โ ล ว า เ ก ี ย )  

• ปราสาทบราติสลาวา  ไ (เชา/-/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู PARNDORF OUTLET ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ 
PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั ้ ง เ ส ื ้ อ ผ  า  ก ร ะ เป � า  ร อ ง เท า 
เครื ่องประดับ ของใชในบาน ฯล*** เนื ่องจาก OUTLET จะปดทําการในวัน
อาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไป
ในวันถัดไปแทน ***  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาของทาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม. เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าดานูบที่
บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการ ี และใกลกับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก นําทานถายรูปคูกับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA 
CASTLE) ดานนอก ปราสาทสําคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใชเปนที่ประทับของ
กษัตริยฮังการี และเปนป�อมปราการดานสําคัญที่ไวสําหรับป�องกันขาศึกที่จะมา
รุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ดวยความไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรจาก
การที่ตัวปราสาทตั้งอยูบนสูง จึงสงผลใหทานจะไดชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่
แมนํ้าดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอื้ออํานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบ
ของประเทศฮังการีไดอีกดวย ปจจุบันถูกใชเปนที่ทําการของรัฐบาล 

จากนั้น พาทานเดินชม ยาน Oldtown ของบราทิสลาวา ที่เปนที่ตั ้งของ อาสนวิหาร
เซ็นทมาติน (St.Martin'sCathedral) Michael's Gate และประติมากรรมที่
เ ป  น เ อ ก ลั ก ษ ณ  น  า รั ก ๆ ต ล อ ด ท า ง  เ ช  น  Man  at  workSchöne  
NáciNapoleon's Army Soldier 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พัก  CROWNE PLAZA HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 
 
วันที่ 6 บราติสลาวา • บูดาเปสต (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล  • ลองเรือดื่มดํ่า

บรรยากาศที่สวยงามของแมนํา้ดานูบ •  • อนุสรณสถานฮีโรสแควร  
• วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง          
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู กรุงบูดาเปสต (BUDAPEST) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.3 
ชม. เมืองหลวงของประเทศฮังการี (HUNGARY) ไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและ
สวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรมรุงเรืองมานาน
กวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่ได
ชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมนํ้าดานูบ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น นําทานชมความงามของกลุมอาคารบน คาลเทิล ฮิลล (CASTLE HILL) ซึ่งเต็ม

ไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แลวชมบริเวณรอบนอก โบสถแมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่ง
เคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมา
จากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปน
กษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางใน



 

 

สไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเป นอนุสาวร ีย ของพระเจ าสต ีเฟ �นที ่  1 พระบรมร ูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมท ี ่ งดงามของศตวรรษท ี ่  11  อย ู หน  า  ป �อมชาวประมง 
(FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความ
งามของแมนํ ้าดานูบไดอยางดีป�อมแหงนี ้สรางขึ ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮังกาเรียน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูกูลารช อาหาร
ทองถิ่นที่หามพลาด *เปนซุปเนื้อหรือหมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ
พิเศษดวยพริกปาปกา 

 
พิเศษ !!!! นําทาน ลองเรือดื่มดํ่าบรรยากาศที่สวยงามของแมนํ ้าดานูบ 
(DANUBE CRUISE) พรอมกับเครื่องดื่มสุดพิเศษทานละ1 แกว (NON 
ALCOHOL) ชมเมืองที่ไดชื ่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�ง
แมนํ้า ระหวางลองเรือทานจะไดเห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เปนอีกหนึ่งสถานที่ที่
สวยงามและไมควรพลาด ถือวาเปนสัญลักษณของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดด
เดนอยูริมแมนํ้าดานูบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมอนุสรณสถานฮีโรสแควร (HEROES SQUARE) สถานที่แหงนี้เปน
ลานโลงกวางขนาดใหญ ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium Memorial) 
ตั้งตระหงานอยูกลางลานจัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร สแควร อนุสาวรียแหงนี้สรางขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1000 ป เสาสูงตระหงานของ
อนุสาวรียเปนที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล อันเปนสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิกที่เปนดั่งหลักของอาณาจักรฮังการีจากนั้นนําทานสู วาชิอุสสตรีท 
(VACI UTCA) ถนนชอปปم�งอันมีชื่อของกรุงบูดาเปสต เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินคาและของที่ระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย  



 

 

เที่ยวชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหลงขายของที่มี
ชื ่อเสียงที่สุดของบูดาเปสตและถือเปนหนึ่งใน Food Market Hall ที่มีขนาด
ใหญของยุโรป สามารถหาซื้อของไดทุกอยางตั้งแตผัก ผลไม อาหารแหง รวมทั้ง
ของที่ระลึก อาทิ พริกปาปริกา ไสกรอกกับซาลามี่ *** เนื่องจากตลาดกลางเมือง 

จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอ
สลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน *** 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารไทย 
ที่พัก  MERCURE CASTLE HILL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 

 

 



 

 

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

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

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานเขาชม พระราชวังและสวนเชินนบรุน (PALACE AND GARDENS 
OF SCHOENBRUNN) พระราชวังฤดูรอนของราชวงศฮับสบวรค สรางแบบบา
โรก คําวาเชินนบรุน นั้น มีความหมายวา นํ้าพุรอนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่ม
สรางในชวงป ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจาแม็กซีเมเล่ียนที่ 2 ไดซื้อท่ีดินบริเวณนี้ 
แตตัวอาคารในปจจุบันนั้นสรางและตอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซา โดย
มีพระราชประสงคใหมีความยิ่งใหญและสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวรซายนของ
ราชวงศบูรบง และดวยพระองคทรงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมีการใชสีเหลืองโทน
พิเศษตกแตงดานนอกของพระราชวัง และตอมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงไดชื่ออยาง
เปนทางการวาสีเหลอืงเทเรซา 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้น นําทานสู ถนนคนเดินแหงแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคารทเนอร (KARTNER 
STREET) ที่มีมาตั้งแตในสมัยโรมัน เปน 1 ใน ถนนที่มุงสูกรงโรมในสมัยนั้น เปน
ที ่ร ู จักกันในชื ่อของ Strata Carinthianorum กอนจะถูกพัฒนามาเปนถนน
สายชอปปم�งในชวงศตวรรษที่ 19 แมอาคารบานเรือนสวนมากจะถูกทําลายในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตทางการก็ไดสรางตึกรามบานชองที่รูปแบบเดิม เพื่อคง
เสนหแหงถนนสายนี้ไวอยางสมบูรณ  
นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่สําคัญบนถนนแหงนี้อีกแหงหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเต
ฟาน (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) โบสถเกาแกที่อยูมาตั้งแตป 1160 ตัว
อาสนวิหารสรางดวยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กวาง 70 เมตร และ สูง 
136.7 เมตร มีระฆังทัง้หมด 23 ใบ ใบใหญที่สุดชื่อวา ระฆังพุมเมริน ที่มีนํ้าหนัก
ถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเปนระฆังแบบแกวงที่ใหญที่สุดในออสเตรีย และเปน
อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปเตอร ของเยรมันเทานั้น กลาวกันวาบิโทเฟ�น
รูตัววาตนสูญเสียการไดยินเพราะวาเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแหงนี้แลวเห็นนก
บินออกจากหอระฆังแตกลับไมไดยินเสียงระฆังเหมือนเคย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง เมนูพิเศษ!! ทานหมูทอด 
Schnitzel และ APPLE STRUDEL เมนูตนตําหรับของเมืองเวียนนา 

ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น   ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย  5-7  วันกอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล) 

 
วันที่ 8 เวียนนา • สนามบินเวียนนา                  

ไ (เชา/-/-) 

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

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

 

** สําหรับพีเรียดตั้งแตเดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที่ TG 937 
โดยจะออกจากเวียนนา เวลา 14.35 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ** 

 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ  

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม  
********************* 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 

 
 มหัศจรรยEASTERN EUROPE9วัน 6คืน 

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี โดยสายการบินไทย แอรเวย(TG) 

กําหนดการเดินทาง 

 
 

ไฟลทบิน 

ราคาผูใหญ 
/ เด็กพักกับผุใหญ 

1 ทาน 
(พักหองละ 2 ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 
ปบริบูรณ 
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 2-
11 ป บริบูรณ 
ไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

5-13 มี.ค. 63  

 

 

 

 

 

 

TG924/TG937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG924/TG937 

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

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

8 - 16 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 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 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 61,900 60,900 59,900 9,900 

7 – 15 ส.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900 

17 – 25 ก.ย. 63 60,900 59,900 58,900 9,900 

8 – 16 ต.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900 

21 – 29 ต.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 

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 
ราคาสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียง) 21,900 

 

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

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

Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ  
ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�าการสะสมไมล
หรืออื ่นใดที ่เปนประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน / คารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเปนไปตาม

กรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท **ชําระพรอมเงินมัดจํา** 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
 คาใชจ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

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

ยูโร/ทาน 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 



 

 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะ 
ไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว 
หากวันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดย
แจงใหทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ ่งอยู นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง



 

 

ธรรมชาติ (ซึ ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื ่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุ ปที ่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที ่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบันถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฏิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที ่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ ่งเปนสิ่งที ่อยู เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
  



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศเชก) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

การยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  10 - 
15  วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตม ีการเปล ี ่ยนแปลงกฎเกณฑในการย ื ่นเอกสาร
ตลอดเวลา*** 

 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง
บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 

 

 
 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

 

รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       

 (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดบั ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทาน
เคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูต
ฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 

 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออก
คาใชจายเอง  ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 

 Bank Statement ยอนหลัง 3 เดือน 
 สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 

ยอนหลัง 3 เดือน 
 (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 7วัน ) กอนวันยื่น     วีซา   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต 
 
สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



 

 

 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 

คือ 
 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

-  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร 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 รูป
ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, 
วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา
อยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

 
 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

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

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
 
 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 



 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 

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

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะ
พิจารณานานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศเชก  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศเชก 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 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.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 

3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบนัทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  
___________________________________________________________________________________ 
 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

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

 
 
 


