
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิล ฮิลล์ 
ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ -  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 

โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เชสกีค้ลมุลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมอืง 
เชสกี ้บูเดอโจวชิ - คาร์โลว ีวารี – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง 

ก าหนดการเดนิทาง 
25 พ.ค.-01 ม.ิย. // 30 พ.ค.-06 ม.ิย. // 01-08 ม.ิย. 61 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 



 

 

 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
23.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2        กรุงปร๊าก  – ปราสาทปร๊าก - บราตสิลาวา – ชมเมือง 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR289 
07.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้า เมือง และ     
                     ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ำก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้

อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ำม และหมู่บำ้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจนกร  
ะทั่งเข้ำสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของ
สำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้ งอยู่ริมสองฟำกฝ่ัง
แม่น ้ ำวลัตำวำ น าคณะถ่ายรูปคู่กับความ
ยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูก
สร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจำ้ชำยบริโวจ
เดิมในสมัยกลำงเคยเป็นท่ีประทบัของ
กษตัริย์สมยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย 
ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำล
และเป็นท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดีแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ
650ปี “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวิหำรอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่ำอยำ่งยิง่ของชำวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4   

เทีย่ง             บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคา 
บ่ำย             น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็น

เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียแ ละฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดน
สำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ
และทำงวฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อม
ปรำกำรสมยัโบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผำ่นชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล ชมย่าน
เมืองเก่า อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง



 

หลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น 
ผ้าลูกไม้, เคร่ืองกระเบือ้ง ฯลฯ 

ค า่           อสิระกบัอาหารมือ้ค า่ตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :      IBIS BRATISLAVA CANTRUM ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
วนัที่3       บราตสิลาวา - บูดาเปสต์– คาสเซ่ิล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน  - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเกบ็ภาพความสวยงามของววิเมืองบราติลาวาบนเนิน“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขำคำร์เป
เทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิต
เทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำ
คำร์เปเทียน) หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่  
“กรุงบูดาเปสต์”  เมืองหลวงของประเทศ
ฮงักำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำง
เมือง น ำคณะชมควำมยิ่งใหญ่อลงักำรของ 
“มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี 
ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกว่ำ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูง
ถึง 96 เมตรถื อว่ำเป็นอำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดในบูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำด
ใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 
1,000 ปี น ำคณะผำ่นชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต ์

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ

ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก รำนในปีค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่น ” 
ปฐมกษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้
เด่นเป็นสง่ำอยู่หน้ำป้อมปรำกำร 
และใหท้่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจ 

เย็น             น าคณะชม “ล่องเรือชมแสงสีวิว
ทิวทัศน์สองฝากฝ่ังที่อาคารต่างๆ
ประดับแสงไฟสวยงามทั้ งอาคาร
รั ฐ ส ภ า ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง ยุ โ ร ป
สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูก
สร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น า้ดานูบทีส่วยงามเกนิค าบรรยาย  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร    

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


 

พกัท่ี :      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง        
 

 

วนัที่4      บูดาเปสต์ - เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตดัปาร์ค  
                โบสถ์เซนต์สตเีฟน - ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
                 น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงเวยีนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและกำรดนตรีระดบั

โลกช่ือเสียงน้ีเป็นผลมำจำกนกัประพนัธ์บทเพลงวอลทผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ชช่้วงชีวิตท่ีเวียนนำและสร้ำงผลงำน
ฝำกไวท่ี้น่ี  เช่น โวลฟ์กงั อำมำเดอุส โมซำร์ท และ ลุดวกิ ฟันเบโธเฟ่น 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่าน “ถ่ายรูปคู่กบัพระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์

ฮัปสบว ร์ กที่ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้น ในปล า ย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินี
แห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้ งพระทยัว่ำ จะ
สร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงาม
ไม่แพ้พระราชวังแว ร์ซายส์ในกรุง
ปารีส”  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีต
เคยใช้เป็นท่ีล่ำสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่ง
เป็นสวน และ น ้ ำพุอย่ำงสวยงำม อนั
เป็นท่ีมำของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ 
พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระ
รำชโอรสของพระองค์ สัมผสัควำมงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กวำ่ 20 ห้อง อำทิ ห้องทรงงาน 
ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, 
ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า 
หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งาน
อยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำน
สวนดอกไม้นำนำพนัธ์ุน าท่านผ่านชม 
“ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม 
โ ร ง อุ ป ร า ก ร  ( โ อ เ ป ร่ า เ ฮ า ส์ ) , 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัด
ปาร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง น ำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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คาร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีหำ้งสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือก
ซ้ือหำของฝำกจำกออสเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั
ของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิก
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

ค า่           อสิระกบัอาหารมือ้ค า่ตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี :      KAVALIER HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
วนัที่5        เวยีนนา - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
                   น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง

สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมือง
เก่านีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

ศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่และยงัคงใช้อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลึกภำยนอกของ 
“ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 
40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและอุทยำนอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยูบ่นเนินเขำ ชมทศันียภำพของตวัเมือง
จำกลำนหนำ้อุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ 
เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิง่นักไดเ้วลำอนัควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวชิ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่           อสิระกบัอาหารมือ้ค า่ตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :       GRAND HOTEL ZVON   ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6       เชสกี ้บูเดอโจวชิ - คาร์โลว ีวารี – ปร๊าก  
เช้า               บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเชสกี ้บูเดอโจวิช ให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

เที่ยง อสิระกบัอาหารมือ้กลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

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


 

บ่ำย น าน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี 
สร้ำงข้ึนในสมัยพระเจ้ำชำร์ลท่ี 4 ชม
ควำมสวยงำมของเมือง และควำม
สวยงำมของ “แม่น ้ ำเทปลำ” ท่ีไหลผำ่น
ใจกลำงเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มควำมงดงำม
ให้แ ก่ตัว เ มืองแห่ง น้ีมำกยิ่ ง ข้ึน  ชม
โบสถ์ประจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์
ของเมืองอยูบ่ริเวณหนำ้โบสถ์ แลว้เดิน
ลัดเลำะไปตำมล ำน ้ ำเทปลำท่ำมกลำง
หุบเขำคล้ำยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่ำง
มำก และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      DUO HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
วนัที่7       ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง -  เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
                     จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ 

น ำชม “สะพานชาร์ลส์” สะพาน
สัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้ำงข้ำม
แม่น ้ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำว
สะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูป
ป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปน ำคณะ
เขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชมน ำท่ำนเท่ียวชม 
“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนท่ี
นดัพบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำม
งดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้ง
เป็นโ ดย ผูป้กครองของฝ่ำย  คริสตศ์ำสนจกัรโรมนัคำทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 
ชัว่โมงจะมีตุก๊ตำสำวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 
องค์ บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยิวท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลำให้คณะไดเ้ดิน
เล่นชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ,
งำนผำ้ปักรวมถึงช้ินงำนแกะสลกัต่ำงรูปแบบ ฯลฯ 

เที่ยง อสิระกบัอาหารมือ้กลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
                     ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.10 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR292 

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


 

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

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

พ.ค.-มิ.ย. 2561 39,900 14,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปร๊ำก // ปร๊ำก-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
 
 



 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวนทั้งหมด 39,900 บาท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  
มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง 
ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้

ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
เดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ 
สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดอืน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนั

เน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


