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กรุงปร๊าก – แคว้นโมราเวยี – ออลอโมตซ์ – ออสตราวา  
ค่ายกกักนัเอาท์สวซ์ิ – คาร์คูฟ(โปแลนด์) – เหมืองเกลือวซิิก้า(มรดกโลก)  
วรอตสวาฟ(มรดกโลก) – ชมเมือง – กอร์ลทิซ์(แซกโซน่ี) – ชมเมือง 

อุทยานแห่งชาตแิซกซอนสวติเซอร์แลนด์(มรดกโลก) – เดรสเดน – ชมเมือง – คาร์โรว ีวารี – ปร๊าก  
ก าหนดการเดนิทาง 

08-15 ม.ิย.//16-23 มิ.ย. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์สาย

การการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

20.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR981 
23.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

วนัที่2   กรุงปร๊าก – ออลอโมตซ์ – ออสตราวา(โมราเวยี) – ชมเมือง 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก. . . โดยสายการบิน  QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR289 
06.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ออลอ
โมตซ์ (Olomouc)  เดินทางถึงเมืองออลอโมตซ์ เป็นหน่ึง

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ในศูนยก์ลางหลกัของแควน้โมราเวีย (Moravia) ประเทศเชค ตวัเมืองไดจ้ดัตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 11 มีมหาวิทยาลยั
ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นอนัดบัสองในสาธารณรัฐเช็ก มีพระราชวงั และจตุัรัสกลางเมืองท่ีงดงาม เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัหา้ของสาธารณรัฐเชก น าท่านเท่ียวชมเนินปราสาท ท่ีเสมือนเป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ น า
ท่านเดินเขา้เขตเมืองเก่าท่ีมีความงดงามไม่แพเ้มืองอ่ืนๆ ของประเทศ ชมเสาตรีเอกานุภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ(Holy 
Trinity Column)ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ออลอโมตซ์ เป็นเมืองท่ีน ้ าพุ ท่ีมี
ความยิ่งใหญ่ตระการตา ถึงหกแห่ง ในสไตล์บาร็อค ตั้งช่ือตามบุคคลในต านาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
หรือเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านสู่เมือง ออสตราวา (Ostrava) เป็นเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 ของประเทศเช็ก  ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้ าโอ
ปาวาไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าโอเดอร์ ใกล้ช่องเขามอเร
เวียนแก็ป เป็นเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและมีการถลุง
เหล็ก โดยมีช่ือเล่นวา่ "หวัใจเหล็กแห่งสาธารณรัฐ" เมือง
ออสตราวาได้รับการเสนอช่ือเป็นเ มืองหลวงแห่ง
วฒันธรรม น าท่านเดินเขา้สู่จตุัรัสกลางเมือง (Masaryk 
Square)  ท่ีมีอาคารสไตล์บาร๊อค และเรอเนสซองซ์ เก่าแก่สวยงาม ชมเสารูปป้ันของเซนตฟ์ลอเรียน เทพรักษา
ประจ าเมืองท่ี ถูกสร้างข้ึนแทนท่ีรูปป้ันของทหารสะพายปืนไรเฟิล บริเวณกลางจตุัรัสจะมีน ้ าพุท่ีสวยงาม และ
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ืสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  ออสตราวา – ค่ายกกักนัเอาท์สวซ์ิ – คาร์คูฟ(โปแลนด์)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

บรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท าการในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 
ใ น  5  ม รดก โลก ในประ เ ท ศ โปแลนด์  
พิพิธภณัฑ์ค่ายกักกันแห่งน้ีสะท้อนความน่า
สยดสยองและความทา รุณโหดร้ายของ
สงคราม ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมนัเขา้ยึดโปแลนด์ได้
ในปลายปี ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ค่าย
กักกันจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ของจริงของ
ชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว,้ ห้องอาบน ้ า, ห้องท่ีนาซี
ใชส้ าหรับก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหารหมู่
ชาวยวิ ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น “โรงงานสังหารมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” หลงัจากท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


 

 

มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหยื่อท่ีรอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่า
คนจากชาวยวินบัลา้นท่ีถูกสังเวยชีวติท่ีน่ี   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองคราคูฟ น าท่านชมอดีตเมือง
หลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอว์
ในปี ค.ศ. 1596 ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1978 ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ ชมเมือง
คราคูฟท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก์, 
โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาดนดัรีเน็ค 
โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมือง ชมโบสถ์เซนตแ์มรี 
(St. Mary Church) สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ในสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรคข้ึ์นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลาย
แกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4  คาร์คูฟ – เหมืองเกลือวซิิก้า – วรอตสวาฟ – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลกิซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine) น าท่านเขา้ชมเหมืองเกลือแห่งน้ี

เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูกค้นพบใน
ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกวา่ 20 
ล้านปี มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่ง
ออกเป็น ชั้นใตดิ้นต่างๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมือง
เกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้า 
(Chappel of St. Kinga) ห้องโถงขนาดใหญ่ท่ี
ประดบัดว้ยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสองขา้ง
สลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ีชั้น 3 ใน
ใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี จากนั้นเดินทางวรอตสวาฟ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) น าท่านชมเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลาก
สีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามี
ชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และไดรั้บการ
จดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุด
ในโลก แวะถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั 
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียงประจ าเมือง วรอตสวัฟ ซ่ึงเคยผลิต
บุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบล
ถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา ในสมยั
ศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็น
สถานพยาบาล, โกดงั, ท่ีคุมขงัเชลยสงครามป
รัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับอาคารหลาก
สีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาวา่การ และโบสถป์ระจ าเมือง อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั   

ค ่า น าท่านอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั :  NOVOTEL WROCLAW หรือระดบัใกล้เคยีง  
 

วนัที่5   วรอตสวาฟ – กอร์ลทิซ์(แซกโซน่ี) – ชมเมือง 
 อุทยานแห่งชาตแิซกซอนสวติเซอร์แลนด์ – เดรสเดน    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ลิทซ์ (Gorlitz) แควน้แซกโซน่ี เมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรมเยอรมนั 

โปแลนด์ และเชคฯ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ี อยู่ติดพรมแดน
และเป็นเส้นทางผา่นในการคา้ขายของทั้งสาม ประเทศมา
ตั้ งแต่สมัยโบราณ มีแม่น ้ า เนสส์ ไหลผ่านกลางเมือง 
(Neisse) และมีทะเลสาบเบอร์ซโดร์เฟอร์ (Berzdorfer 
See) อยูติ่ดตวัเมืองเขตเมืองเก่าเสมือนถูกสต๊าฟมาเป็นพนั
ปี ท่านจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าสู่ยุคกลางของยุโรปอย่าง
แทจ้ริง ถึงขนาดไดรั้บเลือกจากฮอลลิวูด๊ ใชใ้นการถ่ายท า
ภาพยนตร์หลายๆเร่ือง อาทิเช่น The Budapest Hotel ท่ีใชห้้างสรรพสินคา้กอร์ลิทซ์ (Görlitz Department Store) 
อาคารสไตล์อาร์ทนูโว ท่ีตั้งอยู่กลางเมือง ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองน้ี รวมถึงเขตเมืองเก่าท่ีมีมนต์ขลงั จนท่านตอ้ง
หลงเสน่ห์  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแซกซอน-สวิตเซอร์แลนด์ (Saxon-Switzerland National Park) ให้ท่านได้
ช่ืนชมกบัธรรมชาติ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของสองประเทศคือเยอรมนัและประเทศเชคสภาพป่า
ไมท่ี้ยงัคงสมบูรณ์และความลึกลบัของสภาพภูมิประเทศ 
ท าให้ผูท่ี้เดินทางเขา้ชมรู้สึกเสมือนเป็นดินแดน แห่ง เทพ
นิยาย รอบๆบริเวณเต็มไปด้วยป่าสนและพนัธ์ุไม้นานา
ชนิด และหุบเขาหินทรายท่ีมีรูปทรงแปลกๆ น าท่านเดิน
ข้ึนชมสะพานบาสไตย (Bastei Bridge) (สวยงามมาก) 
(ระยะทางเดินเทา้ประมาณหน่ึงกิโลเมตร)  สะพานหินสูง
กว่า 194 เมตร เหนือแม่น ้ าเอลเบ (Elbe River) ตั้งอยู่ใจ
กลางอุทยาน ท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ
โดยรอบ วิวของภูเขาหินน้อยใหญ่ท่ีดูแปลกตา ท าให้สะพานบาสไตย เป็นจุดท่องเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสุดของ
อุทยานแห่งชาติแห่งน้ี คนทอ้งถ่ินจะเรียกบริเวณน้ีวา่เอลเบ ้แคนยอน (Elbe Canyon) ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองเดรสเดน เมืองหลวงแสนสวยท่ีส าคญัของแควน้ แซกโซน่ี แควน้แซกโซน่ี เป็นแควน้ท่ีตั้งอยูใ่น
บริเวณตะวนัออกของประเทศเยอรมนั มีอ านาจอยา่งมาก ระหวา่งปี ค.ศ. 1806 ถึงปี ค.ศ. 1918 โดยมีพระเจา้ฟรีดิช 
ออกสัตสัท่ี 1 แห่งราชวงศเ์วททิน เป็นกษตัริยอ์งค์แรก และพระเจา้ฟรีดิช ออกสัตสัท่ี 3 เป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย 
ราชอาณาจกัรแซกโซน่ี ถูกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสาธารณรัฐเยอรมนัในปี ค.ศ. 1918 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั:  Wyndham Garden Dresden / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6   เดรสเดน – ชมเมือง – คาร์โรว ีวารี – ชิมน า้แร่ – ปร๊าก  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านชม“เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและร ่ ารวย

ม า ก ท่ี สุ ด แ ห่ งห น่ึ ง ขอ ง ยุ โ รป  ร วมทั้ ง
ศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนไดรั้บฉายาวา่ 
“นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ้” เดรส
เดนมีประวัติอันยาวนานตั้ งแต่สมัยกลาง
ศตวรรษท่ี 11 เม่ือมีการตั้งศูนยมิ์ชชนันารีข้ึน
จนเจริญสืบเน่ืองมาเป็นศูนยก์ลางของศิลปะ 
และ ความรู้ของแควน้แซกโซนี จนมาถึงวนัท่ี 
14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกท าลายอย่าง
หนักจากเคร่ืองบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้นในเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกันค่อยๆ 
บูรณปฏิสังขรณ์บา้นเรือนข้ึนมาให้สวยงามเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองคาร์โลวีวาร่ี” 



 

 

KALROVY VARY เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้
ชาร์ลท่ี 4  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของเมือง และความ

สวยงามของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ีไหลผา่นใจกลาง
เมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ี
มากยิ่ง ข้ึน ชมโบสถ์ประจ า เ มืองเล็กๆ  ท่ี มี
สัญลกัษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ แล้ว
เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ าเทปลาท่ามกลางหุบเขา
คลา้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลา
ให้ท่ านเลือกซ้ือสินค้า ท่ีระลึกมากมายตาม
อธัยาศยั  จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั เมือง
มาเรียนสเก ้ลาสเน่ เมืองแห่งสปาและบ่อน ้ าพุ
ร้อนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงป
ร้าก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL PRAGUE / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7   ปร๊าก – เนินปราสาทปร้าก – สะพานชาลร์ส - ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบัความยิง่ใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยั

กลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาลและเป็น
ท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น า
คณะเ ดินทาง เข้า สู่ ศูนย์กลางของปราสาทท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายุกวา่ 650 
ปี เก็บภาพ “มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่
สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหา
วิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ 
ทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริย์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท า
ข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 น าท่านเดินข้ามสะพานชาลส์  สะพานชาลส์ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ที่มี
ความสวยงามคลาสสิค ใชข้า้มแม่น ้ าวลัตาวา เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ.1357 โดยจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างเสร็จในศตวรรษท่ี 15 เก็บภาพความสวยงาม จากนั้นเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัส
เมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 



 

 

600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอก
รีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่ายคริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 
ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์ (12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์
บริเวณใกล้เคียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปป้ิง
สินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึง
ช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ / ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.10 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR292 

วนัที่8   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
00.10 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
01.55 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR834 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มิ.ย. 2562 50,900 50,900 50,900 10,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 

 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปร๊าก-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 4,000.-)  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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 าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


