
 

  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12156 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กรุงปร๊าก  – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซ่ิล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน 

ล่องเรือแม่น ้าดานูบ –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก 



 

  

เชสกี ้บูเดอโจวิช – คาร์โลว ีวารี –  ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง  
ก าหนดการเดินทาง 

02-09 พ.ค.//05-12 พ.ค.//07-14 พ.ค.//09-15 พ.ค.//12-19 พ.ค.//14-21 พ.ค.//16-23 พ.ค.//19-26 พ.ค. 
21-28 พ.ค.//23-30 พ.ค.//26 พ.ค.-02 มิ.ย.//28 พ.ค.-04 มิ.ย.//30 พ.ค.-06 มิ.ย.//02-09 มิ.ย.//04-11 มิ.ย. 
06-13 มิ.ย.//09-16 มิ.ย.//11-18 มิ.ย.//13-20 มิ.ย.//16-23 มิ.ย.//18-25 มิ.ย.//20-27 มิ.ย.//22-29 มิ.ย. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์

สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR839 

วันที่2 กรุงปร๊าก  – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – ชมเมือง 

00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน 

QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR289 
07.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุง

ปร๊าก ประเทศเช็ค หลงัผ่านพธิีการตรวจคน
เข้า เมือง และ ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมความ
สวยงามของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญา้อนัเขียว

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  

ขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บา้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเขา้สู่ 
“กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น าท่านถ่ายรูปคู่กับความ
ยิง่ใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบั
ของกษัตริยส์มยัต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลและเป็นท่ีพ  านักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถาน
เก่าแก่อายกุว่า650ปี “ มหาวหิารเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหาร
อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4   

เที่ยง           บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย          น าท่านออกเดนิทาง “กรุงบราตสิลาวา”  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั รวมทั้งเป็นเมืองท่ี
มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บน
สองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียแ ละฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรม
ของแควน้สโลวาเกีย โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ น า
ท่านสมาชิกผา่นชม “หอคอย” บราตสิลาวาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  IBIS BRATISLAVA CANTRUM / ที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3  บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเกบ็ภาพความสวยงามของวิวเมืองบราติลาวาบนเนิน“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขาคาร์เป

เทียนเร่ิมต้นในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิต
เทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์
เปเทียน) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “กรุง
บูดาเปสต์”  เมืองหลวงของประเทศฮังการี 
เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง น า
คณะชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหา
วหิารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 
ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถื 
อว่าเป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม 
“อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี น าคณะ
ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สญัลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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


 

  

บ่าย น าท่านขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก รานในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์อง
ชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้า
ป้อมปราการ และใหท่้านเก็บภาพความ
ประทบัใจ น าท่านชม “ล่องเรือชมแสง
สีวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังที่อาคารต่างๆ
ประดับแสงไฟสวยงามทั้ งอ าคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรปสัญลกัษณ์
ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นี
โอ โก ธิ ค อั น โด ด เด่ น  ช ม อ าค า ร
บ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวติความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบที่สวยงาม
เกนิค าบรรยาย 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL / ที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

วันที4่     บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
 โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่  “กรุงเวยีนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและการดนตรีระดบั

โลกช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจากนักประพนัธ์บทเพลงวอลท์ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ชช่้วงชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงาน
ฝากไวท่ี้น่ี  เช่น โวลฟ์กงั อามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่น 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน “ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิง่ใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้าง

ขึน้ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่ง
จัก รวรรดิ โรมัน ท่ี ตั้ งพ ระทัยว่ า  จะส ร้าง
พระราชวังแห่งนี้ ให้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ด้านหลงั
ของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่าสัตว์
ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน  และ น ้ าพุอย่าง
สวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบ

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


 

  

รุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงั
เคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์ สัมผสัความ
งามอนัวิจิตรตระการตาภายในหอ้งต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จดังานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยงัมกีารใช้งานอยู่ เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธุ์น าท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร 
(โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวทิยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, 
ศาลสูง ฯลฯ  น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง น าชม 
“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By the 
beautiful blue Danube จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินคา้และร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้ว
เจียระไน , คริสตัล ของท่ีระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  KAVALIER HOTEL / ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที5่   เวียนนา – เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง – เชสกี ้บูเดอโจวิช 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่านี้
ได้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลา

ว่ าก าร เมื อ งอัน เก่ าแ ก่ และย ังค งใช้ อ ยู่
จนกระทั่งปัจจุบนั ให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึก
ภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรอง
จากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 หอ้งลาน
ปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้ ง
ตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวั
เมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือ
บ้านเรือนหลงัเล็กหลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิง่นักไดเ้วลาอนั
ควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวิช 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

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


 

  

พกัที่:  GRAND HOTEL ZVON / ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่6 เชสกี ้บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก  
เช้า              บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองเชสกี ้บูเดอโจวชิ ใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเขตเมืองเก่า และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
อาทิเช่น ผา้ลูกไม ,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 
น าน าท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” 
เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี สร้างข้ึนในสมยั
พระเจ้าชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของ
เมือง และความสวยงามของ “แม่น ้ าเท
ปลา” ท่ีไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพ่ิม
ความงดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมาก
ยิง่ข้ึน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมโบสถป์ระจ าเมืองเล็กๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ าเทปลา

ท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก  และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกมากมายตาม
อธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง
แม่น ้าวัลตาวา น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วง
ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ 
ถึง 30 รูป 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที7่   ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง – เดินทางกลับ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า น าท่านเท่ียวชม “จตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  บริเวณ
โดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุ
กว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น  ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้  าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึง
ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต  ถูกเผาทั้งเป็น
โดย ผูป้กครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจกัรโรมนั
คาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ี
ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 



 

  

Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเลก็ๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
ชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปหลงั มีเวลาให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็ค และ
โบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ / 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.10 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR292 
23.35 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

วันที8่    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค.-ม.ิย. 2562 41,900 41,900 41,900 15,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปราก-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 4,000.-)  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

  

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวน ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท้่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 



 

  

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


