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EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เชค สโลวาเกยี ฮงัการ ี8วนั 5คนื  
เดนิทางโดยกาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR)  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

14 - 21 ม.ีค. 60 49,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 50% ของราคาทวัร ์

12,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 
 
 
 
 
 
 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่ว 5ประเทศ กบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมากทีส่ดุ เก็บครบทกุไฮไลท ์
 
เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ชมจัตรัุสมาเรยีนพลัทซ ์(Marienplatz) 
                   สดุอลังการกบัตน้แบบปราสาทเจา้หญงินทิราดสินยีแ์ลนด ์ปราสาทนอยชวานสไตน ์



ออสเตรยี สกัครัง้หนึง่ตอ้งไป ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก เทีย่ว ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) 
                   บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา 
                   ชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์ 
เชค  เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี 

กรงุปราก ชมสะพานชารล์ส ์Charles Bridge เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ ้าวัลตาวา 
ชมปราสาทแหง่ปรากสดุอลังการสวยงาม 

สโลวาเกยี กรงุบราตสิลาวา เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ 
 บรเิวณพรมแดนของสโลวัคและออสเตรยี 

ฮงัการ ี บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ  
                   ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ   
 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
17.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออกระหวา่งประเทศ ช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์
โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็ก
กระเป๋า 

20.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR835  
 
วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงโฮเอนิชวงัเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ –  

                    ศาลาวา่การเมอืงหลงัใหม ่– โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- มวินคิ เรสซเิดนซ ์- จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์          

                     อาหารเทีย่ง, เย็น 

 
00.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
02.40 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR059 
07.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดู

หนาวจะ6ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงโฮเอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง156 กม.) เมอืงเล็กๆ
ที่ สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพื่อน า
ท่านเดินทางเขา้ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์
(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดสินียแ์ลนด์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนยิายซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที2่หรอืเจา้ชายหงส์

ขาวชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ย
การออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่

ทางใตข้องประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 120 
กม.) เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืง
ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดยรัฐบา
วาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น 
ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนีจงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตัวเอง ทั ้งดา้นศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด 
เพรทเซล และเบยีร์ น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป
ดา้นหนา้ The New Town Hall ศาลาวา่การเมอืงหลงัใหม ่เริม่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ 1876 ซึง่สถานใชร้ะยะเวลาใน
การสรา้งนานถงึ 40 ปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Church) (ถา่ยรปูดา้นหนา้) โบสถ์
ที่มคีวามโดดเด่นที่สุดในเมอืงมวินิค สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1180 ซึง่มอีายุเก่าแก่พอกันกับเมืองมวินิคเลยทีเดียว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มวินคิ เรสซเิดนซ ์(Munich Residenz) (ถ่ายรูปดา้นหนา้)  พระราชวังแห่งเมอืงมวินิ
คแหง่แควน้บาวาเรยี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมวินคิ ถอืเป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคัญและใหญท่ีส่ดุในเยอรมณี จากนัน้น า
ท่านสู่บรเิวณ จตัุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz) ยา่นเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของ
มวินคิ เชน่ ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ จากนัน้
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนอูาหารจนี 

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 



 ทีพ่กั: Holiday Inn Munich South หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์ - สวนมริาเบล – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก 

                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยีซึ่งตั ้งอยู่ทางทิศใตข้องสนามบินมิวนิค 
(ระยะทาง146 กม.2ชม.) ระหว่างทางผ่านมวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี เนนิภูเขาหญา้ สลับ
ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชม เมืองซาลบูร ์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืง
เก่าจงึ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 
ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็น
บา้นเก  ิ ดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท 
(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตรเ์รือ่ง 

The Sound of Music ภาพยนตร์เพ ลงที่
ย ิง่ใหญ่ฮอลลีวูด น าท่านชม สวนมริาเบล 
Mirabell garden ภายในบรเิวณวังมริาเบล ที่
มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให ้
ทา่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าทา่น
ขา้มแม่น ้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและ
สามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก 

ที่ตั ้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป จากนั้นน าท่านถ่ายรูป 
บา้นเลขที9่ ถนน Geteidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานที่ที่โม
สารท์เกดิ เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยู่อกีหลัง
หนึ่ง บา้นหลังนี้ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น
จตัุรสัเรสซเิดนท ์Residenzplatz เป็นจัตุรัสย่านกลางเมอืงอยู่ใกล  ้มหาวหิาร
แห่งเมอืงซาลสบ์วรก์ Salzburg Cathedral มนี ้าพุสไตล์บาโรกเป็นจุดเด่น
ของบรเิวณนี ้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ หรอืจะ
แวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตุรัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืง
เกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนสโกจดทะเบยีนเมือ่
ปี ค .ศ. 1996  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4) เมนอูาหารจนี 

 
บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์Hallstatt 

(ระยะทาง 73 กม.1ชม.) ชมหมูบ่า้นมรดกโลก
แสนสวยอายุกว่า 4,500 ปี  เมืองที่ตั ้งอยู่ ร ิม
ทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่
โรแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่
บนอัพเพอรอ์อสเตรยีและมทีะเลสาบสวยถงึ 76 
แห่งออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: Hotel Haus Am See หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่            เชค -  เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ - Old Town Square - St. Vitus Church - กรงุปราก  

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 
209 กม.3ชม.) อยูท่างตอนใตข้องสาธารณะรัฐเช็ก น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า



เป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยีเมืองที่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยคุกลาง
กวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่7) เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าทา่นถา่ยรปูหนา้ ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก (ค่าทัวร์
ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 
ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ Old Town Square 
และโบสถ์ St. Vitus Church โบสถ์ที่ส าคัญของเมืองน าท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 
สมควรแกเ่วลานัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรงุปราก (ระยะทาง 175 กม. 2.30ชม.) 
เมอืงหลวงของเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ตัง้อยู่รมิสองฟากฝ่ังแม่น ้าวัล
ตาวา (Vltava River) ผ่านชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืง
ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวีย 
ปัจจบุนักรงุปรากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก  

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั:  International Prague Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้          ปราก - ปราสาทปราก - มหาวหิาร เซนต ์วติสั - สะพานชารล์ส ์ -  กรงุบราตสิลาวา สโลวาเกยี                                                            

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งปราก Prague 
Castle ปราสาทปรากสรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่
สมัยคริสต์ศตวรรษที่  9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj 
แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 มหาวหิาร 
เซนต ์วติสั  St. Vitus’s cathedral (ค่าทัวรไ์ม่
รวมค่าเขา้ชมดา้นในตัวปราสาทและวิหารราคา
โดยประมาณท่านละ 10-15 EUR)  ทีม่คีวามส าคัญ
และโดดเด่นที่สุดของปราสาทปราก เป็นโบสถ์
คู่บา้นคู่เมอืงมาตัง้แต่โบราณนับพันปี งามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหา
วหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บ
พระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็น
ตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์Charles Bridge เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธกิที่ทอดขา้ม
แมน่ ้าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มา
เสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเด่นของ
สะพานนีก้็คอืรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจ านวนนีม้รีูป
ปัน้ของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ St.John Nepomuk เป็นรปูปัน้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุบนสะพาน สรา้งเมือ่ปี ค ศ.1683 สะพาน
แห่งนี้เปรยีบเสมือนเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก ใหท้่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยหรอืเลือกซือ้ของที่วาง
จ าหน่ายอยูม่ากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสู่ กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 328 กม. 4.30ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้
กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราตสิลาวา Bratislava Castle นับเป็นสถานทีส่ าคัญอกี
แหง่ในเมอืงบราตสิลาวา่ดว้ย 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่11) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั:  Holiday Inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

วนัทีห่ก            บราตสิลาวา - เอา้ทเ์ลท McArthurGlen Outlet in Parndof - บดูาเปสต ์ฮงัการ ี-   

                       ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู   อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่12) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอา้ทเ์ลท McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให ้
เวลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 
หมายเหต:ุ เนือ่งจาก OUTLETจะปิดท าการในวันอาทติย ์หากพเีรยีดเดนิทางใดตรงกบัวัน
อาทติยใ์นวันนัน้ทางบรษัิทขอสลับโปรแกรมไปเอา้ทเ์ลทในวันถัดไปแทน 
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย น าท่านเดนิทางผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต  ์(Budapest) (ระยะ 197 กม. 3ชม.) เมอืง
หลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลาย
เชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรมรุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ ชมเมืองที่ไดช้ือ่ว่างดงามตดิ
อันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ชมจตัุรสั
วีรบุ รุ ษ  (Heroes’Square) บน ฝ่ั ง เป สต์  ที่ ตั ้ ง ข อ งMillenary 
Monument อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาว
แมกยาร ์น าท่านลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ อันเลอืงชือ่ ชมความงามของ
ทวิทัศน์และอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงราย
กันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตา ของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร
รัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัว
อาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้ม
แม่น ้าดานูบ  โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามา
จากประเทศองักฤษเชน่กนั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั:  Mercure Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
วนัทีเ่จ็ด        บดูาเปสต ์– กรงุเวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงยา่นถนนคารท์เนอร ์–  

                    ทา่อากาศยานเวยีนนา          อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่14) 

น าเดินทางขา้มพรมแดนสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง243ก.ม. 3 ช.ม.) ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติ
ของทวิเขาสูงและพื้นที่อันเขยีวชอุ่มของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 
แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่
อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านชมพระราชวัง ฮอฟเบริ์ก(Hofburg Palace) 
ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) เมนอูาหารจนี 



บา่ย  น า ท่ า น เข ้า ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn 
Palace) แ ห่ ง ร า ช ว ง ศ์ ฮั บ ส บ ว ร์ ก         
ซึ่งมีป ระวัติก ารส รา้งมาตั ้งแต่ กล าง
ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมา
เรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างาม
ดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่าง
ปี ค.ศ.1744-1749  เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บ
การตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เต
เฟ่นส(์St.Stephen’sCathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 
เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน กรณีมเีวลาน าท่านไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่านถนนคารท์เนอร ์
(Kartner Strasse)ใจกลางกรุงเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, 
รา้นน  าฬกิา Bucherer, สนิค ้าเสือ้แฟชัน่วัยรุน่ทันสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแล
ตโมสารท์หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ชอ็คโกแลตทีเ่กา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 
(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  ถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเวยีนนาเพื่อท าการเช็คอนิ
เดนิทางกลับและใหท้า่นไดม้เีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) และไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีส่นามบนิ 

21.30น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR186  
 
วนัทีแ่ปด         ทา่อากาศยานโดฮา  – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ       

 
04.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ กาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
08.15น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR832  
18.50น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้** (กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ
ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก30กก. ราคา 180 US 
ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนีจ้ากบรษัิทมากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีทา่นตอ้งการ
ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมอีายุ
ไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา



รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดา
หยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถูกตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 



7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 



 
 


