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กรุงปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซ่ิล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน 

ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ –  เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค 
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกีค้ลุมลอฟ เมอืงมรดกโลก 

เชสกี ้บูเดอโจวชิ – คาร์โลว ีวารี - ปราสาทปร๊าก - ชมเขตเมอืงเก่า – ช้อปป้ิง  
กาํหนดการเดินทาง 

13-20 ก.พ. // 19-26 ก.พ. // 27 ก.พ.-06 ม.ีค. // 04-11 ม.ีค. //11-18 ม.ีค. // 18-25 ม.ีค. 2562 
( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 



 

  

วนัที1่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์

สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที2่ กรุงปร๊าก  – บราติสลาวา – ชมเมอืง 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
05.25 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR291 
12.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั รวมทั้งเป็นเมือง

ท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบ
ราติสลาวาตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ท่ี
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียแ 
ละฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิ โ ล เ ม ต ร  เ ป็ น น ค ร สํา คัญ ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวา
เกีย โบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ นาํท่านสมาชิกผา่นชม 
“หอคอย” บราติสลาวาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  IBIS BRATISLAVA CANTRUM / ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที3่  บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

  

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําท่านเก็บภาพความสวยงามของวิวเมืองบ

ราติลาวาบนเนิน“ปราสาทบราติราวา” และ
แนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณ
เมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วน
หน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) หลังจากน้ัน
นําท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์”  เมือง
หลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่นํ้ า
ดานูบไหลผา่นกลางเมือง นาํคณะชมความ
ยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตี
เฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 
เมตรถื อว่าเป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อม
ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี นาํคณะ
ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านขึน้สู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ

ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก รานในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้
เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ 
แ ล ะ ใ ห้ ท่ า น เ ก็ บ ภ า พ ค ว า ม
ประทบัใจ นําท่านชม “ล่องเรือ
ชมแสงสีววิทิวทศัน์สองฝากฝ่ังที่
อ า ค า ร ต่ า ง ๆ ป ร ะ ดั บ แ ส ง ไ ฟ
สวยงามทั้งอาคารรัฐสภาที่สวย
ที่ สุดของยุโรปสัญลักษณ์ของ
ประเทศ อาคารนีถู้กสร้างแบบ นี
โอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสอง
ฟากฝ่ังแม่นํา้ดานูบทีส่วยงามเกนิคาํบรรยาย 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL / ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

  

วนัที4่     บูดาเปสต์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค 
 โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์  

 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําท่านเดินทางสู่  “กรุงเวียนนา” เป็นเมือง

หลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะ
และการดนตรีระดับโลกช่ือเสียงน้ีเป็นผลมา
จากนกัประพนัธ์บทเพลงวอลทผ์ูย้ิง่ใหญ่ท่ีไดใ้ช้
ช่วงชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงานฝากไวท่ี้น่ี  
เช่น โวลฟ์กงั อามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก 
ฟันเบโธเฟ่น 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่าน “ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้าง

ขึน้ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่ง
จัก ร ว ร ร ดิ โ ร มัน ท่ี ตั้ งพ ร ะ ทัย ว่ า  จ ะ ส ร้ า ง
พระราชวังแห่งนี้ ใ ห้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงั
ของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่าสัตว์
ปัจจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวน และ นํ้ าพุอย่าง
สวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบ
รุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเดก็ ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงั
เคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ สัมผสัความ
งามอนัวิจิตรตระการตาภายในหอ้งต่างๆ กว่า 20 หอ้ง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรํา หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุนําท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร 
(โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจําเมือง, 
ศาลสูง ฯลฯ  นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง นาํชม 
“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By the 
beautiful blue Danube จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

  

(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

คํา่ อสิระกบัอาหารมือ้คํา่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที:่  KAVALIER HOTEL / ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที5่   เวยีนนา – เชสกีค้ลุมลอฟ เมอืงมรดกโลก – ชมเมอืง – เชสกี ้บูเดอโจวชิ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเลก็ในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่านี้
ได้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลา

ว่ า ก า ร เ มื อ ง อัน เ ก่ า แ ก่ แ ล ะ ยัง ค ง ใ ช้อ ยู่
จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึก
ภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรอง
จากปราสาทปร๊ากมีหอ้งต่างๆ ถึง 40 หอ้งลาน
ปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้ง
ตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวั
เมืองจากลานหนา้อุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือ
บ้านเรือนหลงัเล็กหลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนักไดเ้วลาอนั
ควร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวิช 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  GRAND HOTEL ZVON / ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที6่ เชสกี ้บูเดอโจวชิ – คาร์โลว ีวารี – ปร๊าก  
เช้า              บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําท่านเทีย่วชมเมืองเชสกี ้บูเดอโจวชิ ใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเขตเมืองเก่า และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิ
เช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ นํานาํท่าน
เดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมืองตากอากาศท่ี
น่ารัก มีบ่อนํ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี 
สร้าง ข้ึนในสมัยพระเจ้าชา ร์ลท่ี  4 ชมความ
สวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่นํ้ า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

  

เทปลา” ท่ีไหลผา่นใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงามใหแ้ก่ตวัเมืองแห่งน้ีมากยิง่ข้ึน 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมโบสถป์ระจาํเมืองเลก็ๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของเมืองอยูบ่ริเวณหนา้โบสถ ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามลาํนํ้ าเทปลา

ท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายตาม
อธัยาศยั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง
แม่นํ้าวลัตาวา นําชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่นํ้ าวลัตาวาในช่วง
ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ 
ถึง 30 รูป 

คํา่ อสิระกบัอาหารมือ้คํา่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที:่  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที7่   ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
นําท่านถ่ายรูปคู่กบัความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมใน
สมัยกลางเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สมัย
ต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใช้
เ ป็นทํา เ นียบรัฐบาลและเป็นท่ีพํานักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไป
ด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี “ มหา
วิหารเซนต์วิตัส ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 นาํท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า นาํท่านเท่ียวชม “จัตุรัส
เมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาว
ปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และ
วิหารเก่าแก่อายกุว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความ
งดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้าํ
ฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่าย
คริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ ชัว่โมงจะมีตุ๊กตา
สาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเลก็ๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียง
กนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลาให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก



 

  

พื้นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงาน
แกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ / ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.10 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR292 
23.40 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

วนัที8่    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
02.40 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR836 
13.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบนิ และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอ บหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.พ.-มี.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปราก-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภมิูตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พจิารณาหรือไม่กต็าม(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 4,000.-)  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  



 

  

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระเต็มจํานวน ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีสํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    



 

  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


