
 
 

รหสัโปรแกรม : 11554 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
HASHTAG EAST EUROPE SPECIAL WONDER 

เยอรมัน–เชค–สโลวัค–ฮังการี–ออสเตรีย 9 วนั 6 คืน 

พเิศษสุดเฉพาะพเีรียดน้ี!พกัเชสกีค้รุมลอฟ 1 คืน  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพฯ –มวินิค/ เวยีนนา-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกัเยอรมนั 1 คืน / เชค 2 คืน/สโลวคั 1 คืน / ฮังการี 1 คืน /ออสเตรีย1คืน) 
 โฮเฮนชวานเกา  : เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  ต้นฉบับปราสาทในสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 
 พลิเซ่น  : มหาวหิารเซนต์ บาร์โธโลมวิ, อาคารศาลากลาง 

 ปร๊าก   : ปราสาทปร๊าก มหาวหิารเซนต์วติุส สะพานชาร์ลส์ เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์   
 เชสกีค้รุมลอฟ  : ปราสาทครุมลอฟ 
 ฮัลส์สตทั  : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า 
 สโลวคั  : ปราสาทบราตสิลาว่า 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  924 BKK – MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั TG  937  VIE - BKK 13.30-05.20+1 



 ฮังการี  : บูดาเปสต์ ฮีโร่สแควร์ ป้อมปราการชาวประมง, ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
 เวยีนนา  : เข้าชมพระราชวงัเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่ 
 ช้อปป้ิงจุใจ พาร์นดอฟเอาท์เลท็ 

 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – มิวนิค  (เยอรมัน)     

2 มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–มิวนิค–ช้อปป้ิง -  - NH MUNCHENMESSEหรือเทียบเท่า 

3 มิวนิค–พลิเซ่น –ปร๊าก– ย่านเมืองเก่า – หอดาราศาสตร์ –ช้อปป้ิง    
HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 
หรือเทียบเท่า 

4 ปราก– มหาวิหารเซนต์วิตุส– สะพานชาร์ลส - เชสกีค้รุมลอฟ    
HOTEL GRAND CESKYKRUMLOV
หรือเทียบเท่า 

5 
เชสกีค้รุมลอฟ–ฮัลส์สตัท (ออสเตรีย) –บราติสลาว่า (สโลวัค)–
ปราสาทบราติสลาวา 

   
FALKENSTEINER HOTEL 
BRATISLAVAหรือเทียบเท่า 

6 บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี)–ฮีโร่สแควร์– ล่องเรือแม่น ้าดานูบ    
PARK INN BY RADISSON 
BUDAPESTหรือเทียบเท่า 

7 
บูดาเปสต์ –พาร์นดอฟเอาท์เลต็– เวียนนา (ออสเตรีย)– เข้าชมภายใน
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ 

 -  
AUSTRIA TREND LASSALLE หรือ
เทียบเท่า 

8 เวียนนา –ซิตีท้ัวร์ – กรุงเทพฯ  - - - 

9 กรุงเทพฯ  - -  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

( ไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทิป 3,000 บาท) 
 
 
 

เดือนเมษายน วนัที ่22 – 30 เม.ย. 62 63,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  12,000.- 



วนัจันทร์ที ่22 เม.ย. 62 (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกบั
เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัองัคารที ่23 เม.ย. 62 (2) กรุงเทพฯ –มิวนิค (เยอรมัน) – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–มิวนิค  

00.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 924 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ท่ีตั้งของ 2 ปราสาท

ช่ือดงัแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านขึ้นรถชัตเติล้บัสขึ้นเขาเพื่อน าท่านข้ึนชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)(หมายเหตุ 

: โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ Shuttle bus  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การ
เดินเท้าแทน หรือน่ังรถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารข้ึน-ลงเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยู
โร)ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวิคท่ี 2  ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ
ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ น าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้
ท่ีสุด ซ่ึงความงามน้ียงัท าให้ปราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลทดี์สนีย ์ไดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตูนและไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนียทุ์กแห่งทัว่โลก / น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค(ประมาณ 
2.30 ช.ม.)เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย น าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน 
(MARIENPLATZ) ตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัส 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยู่ในรายการ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม NH MUNCHENMESSE หรือเทยีบเท่า 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัพุธที ่24 เม.ย. 62 (3)  มิวนิค–พลิเซ่น (เชค)–ปราก – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองพิลเซ่น (PLZEN) (ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากแห่งหน่ึงของภูมิภาค อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวสต์โบฮีเมียอีกดว้ย 
นอกจากน้ียงัเป็นเมืองบ้านเกิดของเบียร์ยี่ห้อพิลส์เนอร์อูร์เควลล์ (PilsenerUrquell) เบียร์ช่ือดงั / น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนต์ บาร์โธโลมิว (ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL) อีกหน่ึงมหาวหิารสไตล์โกธิค
ท่ีตั้งอยูบ่นจตุัรัสกลางเมือง คาดวา่สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี13 โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของตวัมหาวิหารคือ
หลงัคาปลายยอดแหลม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่มีความสูงท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็กคือ สูงประมาณ 102.26 เมตร / 
335 ฟุต / น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารศาลากลาง (TOWN HALL)อีกหน่ึงอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนในสไตล์เรเนส
ซองส์ สร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี1554-1559 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ปัจจุบนั เป็นอีกหน่ึง
อาคารท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมือง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูขาหมู 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงปราก(PRAGUE)(ประมาณ 1.15 ช.ม.)เจา้ของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ีคร้ัง

หน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ / น าท่านเดินต่อไปยงั เขตเมืองเก่า (OLD TOWN 
SQUARE) ท่ีตั้ งของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัใช้งานได้อยู่จริง ให้ท่านเดินเล่นชม
บรรยากาศอนัสวยงามบริเวณจตุัรัสท่ีมีร้านคา้แบรนด์เนม ร้านเคร่ืองแกว้  ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ร้าน
ไอศกรีมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า 

วนัพฤหัสฯที ่25 เม.ย. 62 (4) ปราก– มหาวหิารเซนต์วตุิส– สะพานชาร์ลส์–เชสกีค้รุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 

 



 น าท่านสู่บริเวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยูบ่นเนินเขา
ริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค น าท่าน
ถ่ายรูปกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบริเวณดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนต์วิตุสท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิค ชม
บริเวณลานกวา้งของอดีตพระราชวงัหลวงและเก็บภาพวิวอนัสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาท
ปราก จากนั้นน าท่านเดินลงจากตวัปราสาทสู่ สะพานชาลส์ท่ีสร้างทอดขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
14  ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปรากท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ าไดม้ากท่ีสุด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ(CESKYKRUMLOV) (ประมาณ 2 ช.ม.)ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเท่ียว

ยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวัเมืองตั้งอยู่บนคุง้แม่น ้ าวลัตาวา เมืองเชสกี ้คลุมลอฟไดรั้บการบนัทึกจาก
ยูเนสโกใ้ห้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกดว้ย / น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทครุมลอฟ ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงสร้างข้ึน
เม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีท าให้ปราสาทโดดเด่นคือ หอคอยทรงกลม ท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนสีชมพู มีกล่ินอายของ
ศิลปะแบบไบเซนไทน์ ท่ีมองเห็นได้จากทัว่เมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาท่ีท่านจะได้ภาพ
ประทบัใจกบัเมืองสุดสวยแห่งน้ี  

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม HOTEL GRAND CESKYKRUMLOV หรือเทยีบเท่า 

วนัศุกร์ที ่26 เม.ย. 62 (5)  เชสกีค้รุมลอฟ–ฮัลส์สตัท–บราติสลาว่า–ปราสาทบราติสลาวา 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฮัลส์สตัท (HALLSTATT)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด์ ท่ีสวยงาม
และไดรั้บการบนัทึกจากองคก์ารยูเนสโก ้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก / น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงาม
ของซีสตรีท ถนนเลยีบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึน้ไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของ
ฮัลส์สตัท อิสระใหท้่านเดินเล่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศและเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองเมนูปลาเทราต์ย่าง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) (ประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั 

ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบ / น าท่านขึน้ชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาท่ีท่านจะไดเ้ห็นตวัเมืองบราติสลาวาท่ี
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบก่อน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVAหรือเทยีบเท่า 



วนัเสาร์ที ่27 เม.ย. 62 (6)   บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์– ป้อมปราการชาวประมง – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST)  (ประมาณ 2.15 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี 
ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ท่ีมีอารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยตวัเมืองมีแม่น ้ า
ดานูบไหลผ่าน ท าให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังปราสาท ท่ีเรียกว่า “บูดา” และฝ่ังเมืองใหม่ท่ีขยายออกมา 
เรียกวา่ “เปสต”์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “บูดาเปสต”์  ในปัจจุบนัมีประชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฮีโร่สแควร์(HERO SQUARE) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่ง
สหสัวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อ
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ หน่ึงพนัปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อ
เทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัร ฮงัการี เชิญท่าน
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั / น าท่านสู่ป้อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงาม
แบบพาโนรามาของแม่น ้ าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ท่ี
ช่วยกนัต่อสู้ป้องกนัขา้ศึกท่ีเขา้มารุกราน จากนั้นให้ท่านไดถ่้ายรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ท่ีสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ / น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบ แม่น ้ าสาย
ส าคญัของทวีปยุโรป ท่ีมีความยาวมากกวา่ 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ี
เรียงรายริมสองฝ่ังแม่น ้ า  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หน่ึงในแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของบูดาเปสต ์ 
รวมถึงอาคารรัฐสภา ท่ียิง่ใหญ่ท่ีทุกคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัPARK INN BY RADISSON BUDAPESTหรือเทียบเท่า 

วนัอาทติย์ที ่28 เม.ย. 62 (7) บูดาเปสต์ –พาร์นดอฟเอาท์เลท็– เวยีนนา–พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 



น าท่านออกเดินทางสู่พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ประมาณ 3 ช.ม.) เอา้ทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย ตั้งอยูบ่นรอยต่อ
ของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวคัและฮงัการี ใหเ้วลาท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
บ่าย เดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (ประมาณ 45 นาที)น าท่านเข้าชมภายในพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนแห่ง

ราชวงศ์ฮับส์บูร์กท่ีสร้างมาตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก น าท่านเก็บภาพสวยๆของ 
พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจา้ชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัส์
บวร์ก แห่งออสเตรีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั AUSTRIA TREND HOTEL BOSEIหรือเทยีบเท่า 

วนัจันทร์ที ่29 เม.ย. 62 (8) เวยีนนา  –น่ังรถชมเมือง –กรุงเทพฯ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านนัง่รถผา่นชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาวา่การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรง
โอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกบั บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวน
สตรัท์พาร์ค / เดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสารตรวจหนังสือ
เดินทาง 

13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 937 

วนัองัคารที ่30 เม.ย. 62 (9) สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.20น.          ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

HASHTAG EAST EUROPE SPECIAL WONDER 
เยอรมัน–เชค–สโลวัค–ฮังการี–ออสเตรีย 9 วนั 6 คืน 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่22-30 เม.ย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 63,999.- 
เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 62,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 12,000.- 

( ไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทิป 3,000 บาท) 



หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา  

ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ
เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 



บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 
6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้



ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาเชค 
 
**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญทีสุ่ดส าหรับการขอวซ่ีาเชงเก้นของประเทศเชค 
1.พาสปอร์ตตัวจริง มีหนา้วา่งท่ีเหลือส าหรับตราประทบัมากกวา่ 2 หนา้ เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัยืน่ขอ และเล่ม
เก่า(หากมี)  พร้อมส าเนาและทุกหนา้ท่ีมีตราประทบั และลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะถึงคาง 3 
ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา) 
3. บัตรประชาชนตัวจริงและส าเนา ลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
        3.1  กรณผู้ีเยาว์อายุต ่ากว่า 20 ปี ใช้ส าเนาสูติบตัร 
        3.2  กรณผู้ีเยาว์อายุต ่ากว่า 20 ปีทีไ่ม่ได้เดินทางกบับิดาและหรือมารดา ตอ้งท า
หนงัสือยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือช่ือบิดาและหรือมารดา หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย โดยตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกใหโ้ดยส านกังานเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอ พร้อมแนบหลกัฐานแสดงฐานะทาง
การเงิน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง หรือผูส้นบัสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. กรณผู้ีเยาว์อายุต ่ากว่า 20 ปีทีเ่ดินทางกบับิดาหรือมารดาเพยีงท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งมีเอกสารการยนิยอมและหลกัฐานรับรองวา่
มีอ านาจในการปกครองผูเ้ยาวผ์ูน้ั้น จากท่ีวา่การเขต/อ าเภอ 
5.  ทะเบียนบ้านตัวจริงและส าเนา ลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
6.  ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลีย่นช่ือ นามสกุล (หากมี) ทั้งตวัจริงและพร้อมส าเนา แปลเป็นภาษาองักฤษ ลงนามส าเนา
ถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งรับรองค าแปล 
7.  หนังสือรับรองการท างานฉบับภาษาองักฤษ(ตัวจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหล้า (เพื่อประกนัวา่ เราจะกลบัมาท างานแน่นอน จะไม่หลบหนีเขา้ประเทศ) ไม่ต้องรับรองค าแปลจากกรมการกงสุล 
      7.1. กรณีทีผู้่ย่ืนประกอบธุรกจิส่วนตัว ใหค้ดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวง   พาณิชย ์
อายไุม่ต  ่ากวา่ 3 เดือน แปลเป็นภาษาองักฤษ 
       7.2. กรณเีกษียณอายุ ตอ้งแสดงบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
       7.3. กรณนัีกเรียน นักศึกษา แสดงหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ
ตวัจริง 
8. ใช้หนังสือรับรองธนาคารตัวจริง คู่กบั ส าเนาสมุดธนาคารบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนอดัเดรตเป็นปัจจุบัน ถ่ายส าเนาทุก
หนา้ตั้งแต่หนา้แรกจนถึงหนา้ปัจจุบนั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นการหมุนเวยีนของเงินในบญัชี เป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน วา่เรามีเงินเพียงพอส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวตามระยะเวลาท่ีขอไว ้หากเดินทางเป็นครอบครัว 
และตอ้งการใชบ้ญัชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอ่ืนตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหด้ว้ย(สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส
รายวันและบัญชีฝากประจ า) 



***หมายเหตุ  กรณมีีผู้ รับรองค่าใช้จ่ายให้ต้องมี หนังสือรับรองธนาคารตัวจริง คู่กบั ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายด้วย 
        8.1. กรณเีป็นคู่สมรส สามารถใชบ้ญัชีของสามี หรือภรรยาได ้แต่ตอ้งมีทะเบียนสมรสยนืยนั กรณีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
ใหท้  าจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ใหแ้นบส าเนาใบมรณะบตัร กรณีท่ีคู่
สมรสไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย ใหแ้นบบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น และหลกัฐานการท างานของคู่สมรสประกอบ 
        8.2. กรณีรับรองญาติพี่น้อง ตอ้งแนบจดหมายภาษาองักฤษรับรองแสดงความเก่ียวขอ้งกนัจากผูรั้บรอง พร้อมเซ็นรับรอง
โดยเจา้ของบญัชี ซ่ึงสามารถพิมพไ์ดเ้อง พร้อมแนบสมุดบญัชีเล่มท่ีใชรั้บรอง 
        8.3. กรณมีีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ตอ้งมีจดหมายภาษาองักฤษจากผูรั้บรอง ส าเนาพาสพอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชน 
หลกัฐานการท างานและรายได ้พร้อมดว้ยหลกัฐานบญัชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผูส้นบัสนุนค่าเดินทาง (ผูส้นบัสนุน ไม่
จ  าเป็นตอ้งมาแสดงตวัท่ีสถานทูตเช็ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลจองควิวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 
 


