
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 



 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

วันที่ 2 มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น 
• มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์                                        (-/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที่ TG 924 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี น าท่านผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลังวันที่ 31 ต.ค.) 
 

** ส าหรับพีเรียดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที่ TG 924 
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. บินถึงมิวนิค เวลา 07.05 น. ** 

  
 



 

 
 

 
น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัล
ลิ อันซ์  อารีน่ า  (ALLIANZ ARENA) รัง
เหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บา
เยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกา 
สนามฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 
75,000 คน ซึ่ ง ใหญ่ เป็ น อันดับ  2 ของ
ประเทศเยอรมัน ด้วยทุนสร้างกว่า 340 
ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมี
ชื่ อ เ รี ย ก เ ล่ น ๆ  ว่ า  Schlauchboot ซ่ึ ง
แปลว่าเรือยาง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองเล็กที่
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์  
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย เป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 
2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
จากนั้นเดินทางสู่  เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้ง
จักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้
เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นเดินทางกลับสู่มิวนิค (MUNICH) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. น าชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 

(MARIENPLATZ) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลา
ว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลา
สร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เมื่อ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 
ทีพ่ัก  Holiday Inn Munich - South 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  



 

 
 

 
วันที่ 3  มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก) 

                                                                                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองแห่งมนต์ขลัง
ของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของออสเตรียที่คนไทยรู้จักจากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่อง “เดอะ ซา
วนด์ ออฟ มิวสิค” เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ า ทะเลสาบเล็กๆ 
หลายแห่ง มีเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมือง และมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่บางครั้งถูกแซมด้ วยดอก
หญ้าเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลส์บวร์ก จึงถือเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง เดินทางถึงซาลส์บวร์ก 

 
น าท่านสู่ สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยัง
เป็นสถานที่ถ่ายท าของ THE SOUND OF MUSIC ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านข้ามแม่น้ า
ซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมือง
เก่า 



 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. หมู่บ้านที่ได้รับการ
ขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด  และพาท่านถ่ายรูป 
ณ จุดยอดฮิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. 
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่ส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar 
และเป็นถิ่นก าเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะ
เป็นตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความอ่อนช้อยของศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกับความน่าเกรง
ขามของแท่นน้ าพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง Helden Samson 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ทีพ่ัก  HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 
 

 
วันที่ 4 เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญ

วีตัส                                                                                              (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที น าเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุค
กลางกว่า 300 หลัง 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง 
กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณคือ อาณาจักร
โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าชม ปราสาทล าดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้าง
มากว่า 1,200 ปี GUINNESS WORLD RECORDS ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก  



 

 
 

 
ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮีเมียน ปัจจุบันใช้เป็น
ท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวอลตาวา ภายในบริเวณปราสาท
นั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) 
โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วง
ยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการ
สร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองค า (GOLDEN LANE) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองค า
นั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พ านักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุ
กัน แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชด ารัสของ
พระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจักพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 
 
 



 

 
 

 

 
น าท่านชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมือง
เก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ าวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการ
สร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่อมา
เป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 
ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN 
SQUARE) ไฮไลท์ส าคัญของย่านนี้คือ 
การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก 
ซึ่งถือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่
ที่สุดในโลกที่ยังท างานได้อยู่ ถูกสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี 1410 เท่ากับว่าตอนนี้มี
อายุมากกว่า 600 ปีแล้ว ส่วนประกอบ
ของนาฬิกา มีอยู่สามส่วนหลักๆ ได้แก่ 
หน้าปัดที่แจ้งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ 
การอธิบายต าแหน่งการโคจรของดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้า และ
แสดงรายละเอียดอ่ืนอีกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในทุกๆ ต้นชั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่าน
ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงระฆัง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ CHURCH 
OF OUR LADY BEFORE TÝN ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เก่าแก่
ที่สุดในกรุงปราก สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1673 



 

 
 

 
ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน 
ทีพ่ัก  INTERNATIONAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 5  ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา      (เช้า/-/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ PARNDORF OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ 
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอ
สลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ***  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และ
ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ด้าน 



 

 
 

 
นอก ปราสาทส าคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่าน
ส าคัญที่ไว้ส าหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย -ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้าน
ยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ าดานูบ
ทอดยาว และหากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยจะสามารถเห็นพ้ืนที่ราบของประเทศฮังการีได้อีกด้วย ปัจจุบันถูกใช้
เป็นที่ท าการของรัฐบาล 

จากนั้น พาท่ า น เ ดิ นชม  ย่ า น  Oldtown ของบร าทิ ส ล า ว่ า  ที่ เ ป็ นที่ ตั้ ง ข อ ง  อ าสนวิ ห า ร เ ซ็ นท์ ม าติ น 
(St.Martin'sCathedral) Michael's Gate และประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์น่ารักๆตลอดทาง เช่น Man  at  
workSchöne  NáciNapoleon's Army Soldier 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ทีพ่ัก  CROWNE PLAZA HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6  บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล ์• อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาด 
                    กลางเมือง                                                                                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี (HUNGARY) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารย
ธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (CASTLE HILL) ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
อันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส  



 

 
 

 
(MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่
ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง
กาเรียน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุป
เนื้อหรือหมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปาปิก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมอนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ (HEROES SQUARE) สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มี
อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานจัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร์ 
อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1000 ปี เสาสูงตระหง่านของ 
 



 

 
 

 
อนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลัก
ของอาณาจักรฮังการี 
จากนั้นน าท่านสู่ วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) 
ถนนช้ อปปี้ ง อันมี ชื่ อของกรุ งบู ดา เปสต์  
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่
ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย เที่ยวชม ตลาดกลาง
เ มือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่ ง
ขายของที่มีชื่อเสียงที่สุดของบูดาเปสต์และถือ
เป็นหนึ่งใน Food Market Hall ที่มีขนาดใหญ่
ของยุโรป สามารถหาซื้อของได้ทุกอย่างตั้งแต่
ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง รวมทั้งของที่ระลึก อาทิ 
พริกปาปริก้า ไส้กรอกกับซาลามี่ *** เนื่องจากตลาดกลางเมือง จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรง
กับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน *** 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารไทย 
ทีพ่ัก  MERCURE CASTLE HILL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7 ล่องเรือดื่มด่ าบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ าดานูบ • เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน 
•  ถนนคาร์ทเนอร์                                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พิเศษ !!!! น าท่าน ล่องเรือดื่มด่ าบรรยากาศที่
สวยงามของแม่น้ าดานูบ (DANUBE CRUISE) 
พร้อมกับเครื่องดื่มสุดพิเศษท่านละ1 แก้ว 
(NON ALCOHOL) ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงาม
ติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ า 
ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภา
ฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควร
พลาด ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคาร
รัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ าดานูบ 

 



 

 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าชม  พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (PALACE AND GARDENS OF SCHOENBRUNN) 
พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้ าพุร้อนอัน
แสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากท่ีพระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ 
แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความ
ยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึง
ได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็น
ทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STREET) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัย

โรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูก
พัฒนามาเป็นถนนสายช้อปปิ้งในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคารบ้านเรือนส่วนมากจะถูกท าลายในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องที่รูปแบบเดิม เพ่ือคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่าง
สมบูรณ์  



 

 
 

 
นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่ส าคัญบนถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (ST. STEPHEN'S 
CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ปี 1160 ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว้าง 
70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุดชื่อว่า ระฆังพุมเมริน ที่มีน้ าหนักถึง 20,130 
กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบแกว่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย และเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของ
เยรมันเท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสียการได้ยินเพราะว่าเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้ว
เห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ทานหมูทอด Schnitzel และ APPLE STRUDEL 

เมนูต้นต าหรับของเมืองเวียนนา 
ทีพ่ัก  NOVUM HOTEL KAVALIER 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 8 เวียนนา • สนามบินเวียนนา                          (เช้า/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา (FLUGHAFEN WIEN) เพ่ือท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX 
REFUND) 
 



 

 
 

 
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 937 บินตรงจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สู่

กรุงเทพฯ 

 

** ส าหรับพีเรียดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63  เที่ยวบินที่ TG 937 
โดยจะออกจากเวียนนา เวลา 14.35 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ** 

 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ  

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

 มหัศจรรย ์EASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืน  
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 
ปี (มีเตียง) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

17 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 

TG924/TG937 

59,900 58,900 57,900 8,000 

6 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 59,900 58,900 57,900 8,000 

5 มี.ค. 63 13 มี.ค. 63 55,900 54,900 53,900 8,000 

19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 59,900 58,900 57,900 8,000 



 

 
 

8 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000 

13 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาต่อท่าน 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดมิ ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 
** 

90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 21,900 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)  
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 



 

 
 

 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท **ช าระพร้อมเงินมัดจ า** 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

7. ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทรปิ 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน 
9. *** ทิปรวมทั้งสิ้น 41 ยูโร *** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

การจองทัวร์ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อน
การเดินทาง 

2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

 

 



 

 
 

 

1. กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

2. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณีท่ีท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

3. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกน COPPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับ
มา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 

4. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณ ี

5. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
โรงแรมท่ีพัก 

1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียง
พับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่  
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 



 

 
 

 

2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่าน
ต้องท าาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 



 

 
 

 

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศเชก) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  10 - 15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ  
(สีน้ าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ       

 (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 

 

1. กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปีขึ้นไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ปกครองสามารถโอน
เงินให้ครอบคลุมค่าทัวร์ได้) 

2. Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 
3. ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

***ในกรณทีีถื่อพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 



 

 
 

 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน ) ก่อนวันยื่น     
วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
 
ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 
 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

-  ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติ
บัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

 
 

 

1. เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 
3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

2. กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็นตัน 

3. พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน พร้อมระบุวัน
ลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

4. นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  



 

 
 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 
3. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

 
 

1. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

2. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

3. หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรือ
อ าเภอ* 

 
4. กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
5. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่

สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
6. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 
 



 

 
 

 
1. บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี ) 
2. สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 
3. เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด

ของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         
4. ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
5. ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศเชก  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศเชก 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

        วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า            

หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียด

อ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

             



 

 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  

_______________________________ 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์
   

 
 
 
 


