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รหัสโปรแกรม : 11896 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 AMAZING TIME IN EAST EUROPE 

ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้   50,900.- 
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 เต็มอิม่กับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 

 เดนิเลน่เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov)  

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

 เดนิเลน่เมอืงน า้แรส่ดุแสน โรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่วาร ี(Karlovy Vary) 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบูอนัเลือ่งชือ่เพือ่ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการ ี 

 ชืน่ชมกับความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา   

  
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  4-11 (2 บสั), 9-16 เม.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  11-18 เม.ย. 62 59,900.- 

วนัที ่  16-23 เม.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  14-21 , 21-28, 23-30 พ.ค. 62 50,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  - โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – เวยีนนา –กราซ – ฮลัสตัท – ลนิซ ์ O O O 

TRANS WORLD 

HOTELDONAUWEL

LE 

3 ลนิซ ์– เชสกีค้มุลอฟ – ปราก   O O X INTERNATIONAL 

4 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O INTERNATIONAL 

5 ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา O O O 
IBISCENTRUM 

HOTEL 

6 บราตสิลาวา – OUTLET – บดูาเปสท ์ O X O MERCURE BUDA 

7 บดูาเปสท ์– เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์- สนามบนิ O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  - โดฮา  

17.25 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

การต์า้ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.25 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนาดว้ยเทีย่วบนิที ่QR 835  

***คณะเดนิทางวนัที ่14-21, 23-30 พ.ค. 62 นดัเวลา 17.30 น. และออกเดนิทางโดย

เทีย่วบนิที ่QR 833 เวลา 20.40 น. ถงึโดฮาเวลา 23.50 น.*** 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮารอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2: โดฮา – เวยีนนา – กราซ – ฮลัสตทั – ลนิซ ์

02.50 น. เดนิทางตอ่สูก่รงุเวยีนนาดว้ยเทีย่วบนิ QR 189  

***คณะเดนิทางวนัที ่14-21, 23-30 พ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.50 น. และถงึกรุง

เวยีนนาเวลา 07.30 น.*** 

07.30 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง น า

ท่านเดนิทางสูเ่มอืงกราซ (Graz) เมอืงหลวงของแควน้สทเีรยี เมอืงทีถ่อืไดใ้หญ่เป็นอันดับที่

สองรองมาจากกรุงเวยีนนา (Vienna)  ตัง้อยู่รมิ แม่น ้า Mur เป็นศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรม

ตา่งๆจากทกุสมยั ทัง้โกธคิ เรอเนสซ์องส ์และบารอก อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลัยกราซ 

มหาวทิยาลัยทีม่คีวามเกา่แกซ่ ึง่สรา้งในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมอืงกราซไดรั้บการรับรองจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 กราซก็ยังไดถู้กยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงทาง

วัฒนธรรมแห่งยโุรปอกีดว้ย น าชมหอนาฬกิา (Clock Tower-Uhrturm) ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ของเมอืง เขตเมอืงเก่า (Old Town) เขตมรดกโลกซึง่เป็นศูนยร์วมของบา้นเรอืนโบราณกว่า 

1000 หลัง และมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ทีม่อีายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้

อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น

เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 

76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ 

UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่น

ภวังคแ์ห่งความฝัน อสิระใหท้่านเดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอิม่ หลังจากนัน้ไดเ้วลาอัน

http://bit.ly/2NMk5YE
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สมควรน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลนิซ(์Linz) เมอืงใหญอ่นัดับสามของประเทศออสเตรยี 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: ลนิซ ์– เชสกีค้มุลอฟ – ปราก   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า

เป็นเพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

ใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของ

เมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็น

สถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก 

ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง   

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่ง

อดุรทศิ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก INTERNATIONNAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที่

ใหญท่ีส่ดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ 

น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ

ตามความเชือ่ทีม่มีาแตส่มยัโบราณ เชญิทดลองดืม่น ้าแรซ่ ึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็น

แกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย น าทา่นกลับสูก่รงุปราก น าทา่นเดนิเทีย่วชมประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่น

คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชัว่โมง 

ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นยา่นเมอืงเกา่ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง เชน่ เครือ่งแกว้

โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้  

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก INTERNATIONALหรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตั ้งแต่สมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ
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ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) (กรณีมี

พธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน

สมยัศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 

โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้

ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวัง

หลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชาย

โบฮเีมยีนทัง้หลาย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวกั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ี

และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS CENTRUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่6: บราตสิลาวา – OUTLET – บดูาเปสท ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางขา้มพรมแดน ฮังการ ี– ออสเตรยี สูป่ระเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิอง

ทิว เขาสูง  และพื้นที่อัน เขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ งออสเตรีย  เพื่อน าท่ าน เดินทางสู ่

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

***เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์น

วนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์ (Budapest)  

เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น “ไขม่กุแห่งแมน่ ้าดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบน

สองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ชมจตัรุสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary 

Monument อนุสาวรีย์ที่สรา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์  น าท่านชม

บรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรูปดา้นนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่

เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิ์

แมทเธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้ง

ทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอัน

เป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรม

รูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้  ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบ

ไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้น าทา่น
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ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการใีนชว่ง 600-

800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร

รัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามา

จากประเทศองักฤษเชน่กนั    

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซ)  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE BUDAPEST BUDA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: บดูาเปสท ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์- สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี ชมถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก ่ผา่นชมโรงละคร

โอเปร่า ที่สรา้งขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่

13 จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 

Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี

ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่ง

แกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,

สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโม

สารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัป

สเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ 

ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่

อยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

 น าทา่นเดนิทางสุส่นามบนิเวยีนนา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่QR 186  

วนัที ่8: โดฮา – กรงุเทพ 

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮาประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.30 น. ออกเดนิทางตอ่กลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ QR 838  

***คณะเดนิทางวนัที ่16-23 เม.ย.,23-30 พ.ค.ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่QR 832 

เวลา 08.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูเิวลา 19.00 น.*** 

19.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : AMAZING TIME IN EAST EUROPE 

ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:       4-11 (2 บสั) , 9-16 เม.ย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 29,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:       11-18 เม.ย. 62     
 

 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง:       16-23 เม.ย. 62   

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 31,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 29,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:       14-21 , 21-28 และ 23-30 พ.ค. 62     

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 50,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 50,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 50,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
50,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 27,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร)  

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


