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EASTERN EUROPE เยอรมั น เช็ก ออสเตรี ย สโลวั ค ฮั ง การี
จุ ด เด่ น
 ชมปราสาทต้ นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
 ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้ านลูกกวาด ณ เมืองคาร์ โรวี่ วารี ประเทศเช็ก





จัตุรัสเมืองเก่ า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นดั พบของชาวปราก
ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์ วติ ัส
ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี ้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์

 ชมความสวยงามของ โบสถ์ เซนต์ สตีเฟ่ น







ช้ อปปิ ง้ ย่านการค้ าใหญ่พื ้นเมือง ถนนคาร์ ทเนอร์
ชมเมืองมรดกโลก เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square สถานที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ
ชม ป้ อมปราการ ฟิ ชเชอร์ แมน บาสเตียน
ล่ องเรือแม่ นา้ ดานูบ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคของเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
ช้ อปปิ ง้ พาร์ นดอร์ ฟ เอาท์ เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรี ย

ชื่ อ โปรแกรม EASTERN EUROPE เยอรมั น เช็ก ออสเตรี ย สโลวั ค ฮั ง การี
จานวน 8 วั น 5 คื น
กาหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

17:00 น.
21:15 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

วันที่ 2
00:05 น.

มิวนิค - ฟุสเซ่ น - นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)

2

ค่า
ที่พัก

ออกเดินทางสู่ มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
เที่ยวบินที่ QR059
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิวนิก ฟรั นซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขันตอนการ
้
ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองฟุสเซ่ น Fussen จากนัน้ นา
ท่านนัง่ รถมินิบสั ขึ ้นสูย่ อดเขา พร้ อมนาคณะเข้ าชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ Neuschwanstein Castle หรื อ
ปราสาทดีสนีย์แลนด์ ที่ตกแต่งไว้ อย่างอลังการปราสาทนี ้ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยเงินทุนมหาศาล เริ่ มตังแต่
้ ปี 1868 ถึงปี 1892
ตัวปราสาทตังอยู
้ ่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือของแม่น ้าพอลลัท นาคณะเดินเที่ยวชมห้ องต่างๆ
อาทิ ห้ อ งทรงงาน, ห้ อ งบรรทม, ห้ อ งฮอลล์ที่ใช้ ในการแสดงโอเปร่ า และคอนเสิร์ ตแม้ กระทั่งราชาการ์ ตูนอย่า ง
วอล์ ทดิส นี ย์ ยังได้ จ าลองแบบปราสาทแห่ง นี ไ้ ปเป็ นปราสาทในเทพนิ ย ายอันเปรี ยบเสมื อ นสัญ ลักษณ์ ข องสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานาคณะลงจากปราสาท
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก Nuremberg เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในรัฐไบเอิร์น บาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี
เป็ นเมือ งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของแคว้ นบาวาเรี ย และเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้ าที่สาคัญ ก่อสร้ างขึ ้นมา
ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์ นแบร์ กมีประวัตศิ าสตร์ ถอยไปถึง ค.ศ. 1050 โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Congress Hotel Mercure Nuremburg หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) - คาร์ โรวี วารี - ปราก (เช็ก)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ โรวี่ วารี Karlovy Vary เมือ งที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเช็ก เป็ นเมือ งที่มีความ
สวยงาม มีสีสนั หวานนุ่มเหมือ นบ้ านลูกกวาดทัง้ เมือ ง ผ่านชม โบสถ์ เซนต์แมรี แมกดาลีน Church of St. Mary
Magdalene สไตล์บารอก อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องบ่อน ้าแร่ การทาสปา และการทาเครื่ องแก้ ว ว่ากันว่าใน
สมัยพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 4 ค.ศ. 1350 เป็ นผู้ค้นพบบ่อน ้าแร่ของเมืองนี ้ จากการไปตามล่ากวางในป่ า กวางตัวนัน้ บาดเจ็บ
และตกลงไปในบ่อน ้าแร่แห่งหนึ่ง เมื่อตามไปดูกลับเห็นว่ากวางวิง่ หนีออกไปได้ อย่างไม่น่าเชื่อ จึงคาดเดาว่านา้ แร่ นนั ้ คง
มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษที่ทาให้ กวางมีอาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนีไปได้ นาท่านชมความสวยงามโดยรอบเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปราก Prague เมืองหลวงของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแคว้ นโบฮีเมีย ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนิน
เขาทังเจ็
้ ด โดยใช้ เส้ นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สาคัญของชาวเช็ก ระหว่างทางให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศความสวยงาม
ของวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติและหมูบ่ ้ านชนบทอันเงียบสงบ ท่านจะเห็นฟาร์ มและพันธุ์พืชต่างที่เป็ นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทุ่งหญ้ าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ าม เมืองปราก เป็ นเมืองเก่าตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 12 เมืองที่มี

01:40 น.
06:45 น.

เที่ยง

เที่ยง
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หลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่ งโรจน์ นครร้ อยหอคอยปารี สตะวันออก หรื อ น้ อ งสาวของ
เวี ย นนา เป็ น ต้ น เมื อ งที่ เ ต็ม ไปด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมอัน งดงามจนท่ านตะลึง ชมความสวยงามอัน ทรงคุณ ค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ ของตัวเมือ งปรากที่ เต็มไปด้ วยสิ่งก่อ สร้ างต่างๆ ที่ถูกรักษาไว้ ให้ คงอยู่เหมือ นเมื่อ หลายร้ อ ยปี มาแล้ ว
ปั จ จุบันยังคงอนุรักษ์ ป้อ มปราการและเขตเมือ งเก่าไว้ ได้ อย่างดีเยี่ ยม ไม่ถูกทาลายไปเมื่อ ครั ง้ สงครามโลกเหมือ น
สิง่ ก่อสร้ างอื่นๆในยุโรปจนได้ รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก นาท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่ า
สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นดั พบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้ วน เป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุ สาวรี ย์ยานฮุส Jan Hus ผู้นาฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหา
ว่าเป็ นพวกนอกรี ตถูกเผาทังเป็
้ นโดยผู้ปกครองของฝ่ ายคริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์
Astronomical Clock ที่ทกุ ๆ 1 ชั่วโมงจะมีต๊ กุ ตาสาวกพระคริ สต์ 12 Apostles ออกมาเดินผ่านหน้ าต่างเล็กๆ ด้ านบน
หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้ เคียงกันนีย้ ังเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรปหลัง มีเวลาให้ คณะได้
เดินเล่นช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่ ระลึกพื ้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน เช่น เครื่ องแก้ วสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้ าปั ก
รวมถึงชิ ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel International Prague หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

ปราก - เชสกี ้ ครุมลอฟ (เช็ก)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึ่งถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้ าชายบริ โวจ เดิมในสมัย
กลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็ นปราการสาคัญ และเป็ นศูนย์กลาง
อานาจทางการเมืองของกรุงปรากมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั นีไ้ ด้ ถูกใช้ เป็ นทาเนียบรัฐบาล และเป็ นที่พานักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นาคณะเดินทางเข้ าสู่ศนู ย์กลางของปราสาทที่แวดล้ อมไปด้ วยโบราณสถานเก่าแก่
อายุกว่า 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์ วิตัส St. Vitus Cathedral โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้ าง
ขึ ้นในปี ค.ศ. 1929 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กทุกคนเนื่อ งจากใช้ เป็ นที่ เก็บพระศพของ
กษัตริย์พระองค์ตา่ งๆ อีกทังยั
้ งเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ ้นในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ย์ผ้ สู ร้ างความเจริ ญสูงสุดที่
ทาให้ กรุงปรากกลายเป็ นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้ าต่างที่
ประดับด้ วยกระจกสีอันงดงามเป็ นรูปภาพของนักบุญ องค์ต่างๆ และเรื่ องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริ สต์ ที่ยังคงความ
สวยงามอลังการคูต่ วั ปราสาทปรากมาจนปัจจุบนั นาท่านชม หมู่บ้านช่ างทอง Golden Lane เป็ นสถานที่น่าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง ภายในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ หน้ าบ้ านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ต่างๆ แทนเลขที่บ้าน นับว่า
เป็ นเรื่ องที่น่าประหลาดใจเป็ นอย่างยิ่ง นาท่านชม สะพานชาร์ ลส์ Charles Bridge เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่
ทอดข้ ามแม่น ้าวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง เมืองเก่า Old Town และ เมืองใหม่ Little Town สะพานสร้ างในปี 1357 ในสมัย
พระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้ าง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ
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จุดเด่นของสะพานนี ้ก็คือรูปปัน้ โลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตงอยู
ั ้ ่สองข้ างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจานวน
นี ้มีรูปปั น้ ของเซนต์จอห์น เนโปมุก St. John Nepomuk เป็ นรูปปั น้ ที่ เก่าแก่ที่สดุ บนสะพาน สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1683
สะพานแห่งนี ้เปรี ยบเสมือนเป็ นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เชสกีค้ รุมลอฟ Cesky Crumlov เมืองมรดกโลกที่ได้ รับการดูแลจากยูเนสโก นาท่านเดินชมตัวเมืองเก่า
ของครุมลอฟ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในคุ้งน ้าของแม่น ้าวัลตาวา เป็ น 1 ในเมืองที่สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้ นทางการค้ าขาย
ในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรื อ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือ
มาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรี ย-ฮังการี ตามด้ วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์ แต่เชสกี ้
ครุมลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ ยกให้ เป็ นเมืองมรดกโลก
WORLD HERITAGE CITY
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

เวียนนา (ออสเตรีย) - บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนา
วอลทซ์ ที่โด่งดัง เวียนนาเป็ นเมือ งใหญ่ ที่สดุ ในออสเตรี ย เป็ นศูนย์ กลางทัง้ เศรษฐกิจ และการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.8 ล้ านคน มีแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชม พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ กที่ถูก
สร้ างขึ ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรี ยเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตงพระไทว่
ั้
า
จะสร้ างพระราชวังแห่งนี ้ให้ มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ในกรุงปารี ส ด้ านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้
เป็ นที่ลา่ สัตว์ปัจจุบนั ได้ ตกแต่งเป็ นสวนและ น ้าพุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีต นัน้ พระ
ราชินีฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้ เคยใช้ ชีวติ ช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี ้ และ โมสาร์ ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินี
โปเลียนเคยได้ เสด็จ มาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สมั ผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้ องต่างๆ
อาทิ ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องแกลลอรี่ , ห้ องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี
ปัจจุบนั ยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครัง้ คราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้ นานาพันธุ์ นาท่านสูย่ ่านการค้ าใหญ่พื ้นเมือง
ของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ ทเนอร์ Karntner ย่านช้ อปปิ ง้ หลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้ เวลาเดินชมสินค้ านานา
ชนิด รวมทั ้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา Rolex กระเป๋ า Louis Vuitton และอีกมากมาย หรื อชมความสวยงามของ โบสถ์
เซนต์ สตีเฟ่ น St. Stephen's Cathedral ในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา
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Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในภูมิภาค
ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราติสลาวาตังอยู
้ ่บนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนของสโล
วาเกียกับออสเตรี ย และฮังการี ใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ น
นครสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมของแคว้ นสโลวาเกียโบสถ์และสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น ปราสาท
ที่เคยใช้ เป็ นป้อมปราการสมัยโบราณ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Falkensteiner Hotel Bratislava หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

บราติสลาวา (สโลวัค - สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชม หอคอยบราติสลาวา Bratislava Castle อันเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งห่างจาก
สถานีรถไฟเพียง 2 กิโลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี ้มีหลังคาสีเขียวเป็ นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบ
เมืองหลวงเก่าของยุโรป ชม วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา จากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุ
ของตัวเมือ ง นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งบูดาเปสต์ Budapest เมือ งหลวงของสาธารณรั ฐ ฮังการี ประเทศที่ มากด้ วย
ศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยนเมืองที่มี แม่นา้ ดานูบ
ไหลผ่านกลางเมือ ง ซึ่งแบ่งเป็ นสองฝั่ งคือ ฝั่ งที่ อบอวลไปด้ วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ บูดา และฝั่ งที่ หรูหราลา้ หน้ า
สมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เปสต์ อันเป็ นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูน่ ครบูดาเปสต์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square สถานที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ ในพิธีสวน
สนามของทหารฮังการี ชม อนุ สาวรี ย์ของพระเจ้ า สตีเฟ่ นที่ 1 Monument of Stephen 1 ปฐมกษัตริ ย์ของชาว
แมกยาร์ เดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ ้นสู่ คาสเซิ่ลฮิลล์ Castle Hill ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริ ย์และ
โบราณสถานซึ่งยังมีร่อ งรอยบ่งบอกถึงความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งในอดีต ชม ป้ อ มปราการ ฟิ ชเชอร์ แ มน บาสเตีย น
Fishermen’s Bastion ที่สะท้ อ นประวัติศาสตร์ การสร้ างชาติฮังกาเรี ยน สร้ างขึน้ เพื่อ ระลึกถึงความกล้ าหาญของ
ชาวประมงผู้เสียสละชีวติ ปกป้องบ้ านเมืองในตอนที่ถกู พวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริ เวณนีย้ ังเป็ น
ที่ตงของ
ั ้ โบสถ์แมทเทียส Matthias Church เป็ นโบสถ์สาคัญของเมืองที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้ วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้ เป็ นที่ จัดพิธีสวมมงกุฎ แด่กษัตริ ย์มาแล้ วหลาย
พระองค์ ชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น St. Stephen's Cathedral ใจกลางเมือง จากนัน้ อิสระทุกท่านเดินเลือกซือ้
สินค้ าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้ วยสินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายและมีเวลาให้ คณะได้ ช้อป
ปิ ง้ สินค้ าที่ระลึกพื ้นเมืองฮังกาเรี ยน อาทิ ผ้ าลูกไม้ , ผ้ าปั ก, เครื่ องแก้ ว, ไข่ระบายสี นาท่าน ล่ องแม่ นา้ ดานู บ Danube
Cruise แม่น ้าสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการี ทงั ้ ประเทศแล้ ว ยังได้ แบ่งนคร
หลวงแห่งนี ้ออกเป็ น 2 ซีกด้ วย ภายในตัวนครหลวงทัง้ สองฝั่ งมีสะพานที่สร้ างอย่างงดงามทอดข้ ามแม่นา้ ดานูบเชื่อม
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ติดต่อระหว่างนครหลวงทังสองฝั
้
่งเป็ นจานวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณย่านภูเขาที่เป็ นฉากธรรมชาติ
ประดับตัวนครให้ เป็ นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรื อ แล่นผ่านชม อาคารรัฐ สภา
State House เป็ นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้ รับการยกย่องว่าเป็ นอาคารรัฐสภา
ที่สวยที่สดุ ในยุโรปตลอดจนอาคารบ้ านเรื อน และความเป็ นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น ้าดานูบ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7

บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา (ออสเตรีย) - โดฮา

เช้ า

22:40 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย นาท่านช้ อปปิ ง้ พาร์ นดอร์ ฟ เอาท์ เลท
Outlet Parndorf ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess,
Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino,
Versace ฯลฯ **พาร์ นดอร์ ฟ เอาท์ เลท Outlet Parndorf จะปิ ดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนั กขัตฤกษ์ หรื อ
วันหยุดประจาปี ของชาวพืน้ เมือง อาจมีการสลับ หรือ ปรับเปลี่ยนวันสาหรับช้ อปปิ ้ งอีกครัง้ **
อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้ าสู่ ท่าอากาศยานฯ เวียนนา ประเทศออสเตรีย
ออกเดินทางกลับสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186

วันที่ 8

โดฮา - สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

04:50 น.
08:15 น.
18:50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ
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วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน เด็กไม่ เกิน 12
12 ปี พักกับ ปี พักกับ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)

วีซ่า
เช็ก

เดือน กันยายน
22 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
50,999
48,999
46,999
8,500
4,000
เดือน ตุลาคม
14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
51,999
49,999
47,999
8,500
4,000
เดือน ธันวาคม
22 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
* วันคริสต์มาส
57,999
55,999
53,999
8,500
4,000
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณี ที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรณี
ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ให้ ทางบริษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณี เปลี่ยนชื่ อผู้เดินทางจะต้ อ งมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อตกลง มิฉะนัน้ ถ้ าแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ ออก
เอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมในส่วนนี ้
 หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจา และค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทจะจัดส่ง
ใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ท่านทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ท่านได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านัน้
 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจักกัน กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อ ง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
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 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่อ งเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ อ งมีการเรี ยกเก็บเพื่อเป็ นสินนา้ ใจกับผู้
ให้ บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เพื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สาหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลกู ค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางเพื่อให้ ครอบคลุมในเรื่ อ งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้ าหน้ าของบริษัท** อัตราเบี ้ยประกันเริ่มต้ น 390 บาท ขึ ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 45 Euro /ท่ าน
ตลอดทริปการเดินทาง
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ฉะนัน้ กระเป๋ าจะต้ องไม่เกณฑ์นา้ หนักดังนี ้ กระเป๋ าโหลดใต้
เครื่ องบินจานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานี ้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว





ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3. ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน
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โดยชาระค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า)
 ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลขึ ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม)
เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง
หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.

5.

☒ พาสปอร์ ต

☒ วีซ่า

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี นี ้ ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินให้ ทงหมดโดยหั
ั้
กค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ ามี) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสาย
การบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทัง้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าวที่พาพักอยู่ในประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท หรื อชาระโดยตรงกับทางทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
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เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ไม่ มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ ทางบริษัทดาเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้ องมีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินการ ท่านละ
4,000 บาท
 กรณีที่ ยังไม่ ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบินท่านละ 5,000 บาท พร้ อมค่าธรรมเนี ยมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือ ให้ ภายใน 7 วัน
หลังจากวันทราบผล
 กรณีที่ ออกตั๋วแล้ ว และวีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตาม
ราคาจริง
 กรณี วีซ่าไม่ ผา่ น การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
 การยื่ นขอวีซ่าเพื่อเป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อ มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ หนึ่ง)
 กรณีท่านส่งเอกสารในการทาวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั ้งหมด
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 15,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน ,
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA สถานทูตสเช็ก
สถานที่ตดิ ต่ อ
การขอวีซ่าผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่า **ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ
15 วันทาการ ไม่ รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
การเตรียมเอกสาร
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
 หนังสือ เดินทางมีอายุเหลือ นับจากวันเดินทางสามารถใช้ งานได้ ไม่
ต่ากว่า 6 เดือน (ถ้ าท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่าให้ แนบมาด้ วย)
 รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอา
รูปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้ , พื ้นหลังเป็ นสี
ขาว ต้ องไม่เป็ นลวดลาย และห้ ามเป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
 สาเนาทะเบียนบ้ าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ/เบอร์ บ้าน/เบอร์ ที่ทางาน/ที่อยู่ เพื่อใช้ ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณีที่ผ้ เู ดินทางสมรส และเอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คสู่ มรสเสียชีวติ ) ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ ามี)
 หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรี ยมให้ ถกู ต้ อง ใช้ ทงั ้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกัน)
1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้ าของบัญชี ให้ ครบถ้ วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถูกต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต ) มี อายุไม่
เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
2. STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน นับขึ ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รั บรอง 1 ท่ าน และยอดแสดงในบัญ ชี ต้อ งไม่ก้าวข้ ามเดื อ น (สะกดชื่ อ -นามสกุล ให้ ถูกต้ อ งตามหน้ า
พาสปอร์ ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
3. สมุดบัญ ชี เงินฝากออมทรั พย์ อัพเดทให้ เป็ นปั จ จุบันและน าสมุดไปแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ สถานทูต ในวัน
สัมภาษณ์
** ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ต้ องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน้ **
 หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททัว่ ไป ใช้ หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้ าหนังสือรับรองต้ องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้ าของ
กิจการด้ วย
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3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ ทาหนังสือชี ้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
4. กรณีข้าราชการ ต้ องใช้ หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่
สามารถใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป และขอเพิม่ เติมดังนี ้)
 หนังสือรับรองการเรี ยน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน)
้ จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง และอายุไม่ เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่ เติมดังนี ้)
 หนังสือยินยอมให้ บตุ รเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ (ถ้ าเดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้อง
ทา)
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช้ บตั รประชาชนเด็กได้ )
 สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
 ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
 กรณีที่บดิ า หรื อมารดาเป็ นข้ าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทางานจากต้ นสังกัด และสาเนาบัตรข้ าราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตังแต่
้ หน้ าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อมารดา
 สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เดินทาง, บิดา และมารดาของผู้เดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มีถ่ นิ พานักอยู่ในประเทศไทย
 กรณีผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้ องใช้ เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้ อย 1 เดือน ดังนัน้
ต้ องเปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 ท่านต้ องทาการแจ้ งเข้ า – แจ้ งออก ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาใน
การพิจารณาผลวีซ่าขึ ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนั ดหมาย
และโปรดแต่ งกายสุภาพ ทัง้ นี ท้ างบริษัทฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน
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เอกสารขอยื่น SCHENGEN VISA เช็ก
***กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านัน้ ***
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาไทย)
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
3. วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื ้อชาติ
ประเทศ
4. ที่อยู่ (ถ้ าที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด)

สัญชาติ

สถานที่เกิด

รหัสไปรษณีย์
4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบ้ านหลังนี ้มาเป็ นเวลา
ปี
4.2 โทรศัพท์บ้าน
4.3 ที่ทางาน
4.4 มือถือ
4.5 โทรสารFax
4.6 E-Mail
5. มีหนังสือเดินทางมาแล้ วทังหมด
้
เล่ม
5.1 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า
วันที่ออก
หมดอายุ
5.2 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า
วันที่ออก
หมดอายุ
6. หนังสือเดินทางปัจจุบนั เลขที่
วันที่ออก
หมดอายุ
7. ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
7.1 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.2 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.3 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ

เดือน
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เหตุผลในการเดินทาง
7.4 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.5 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.6 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.7 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.8 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.9 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
7.10 ประเทศ
วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับ
เหตุผลในการเดินทาง
8. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศอังกฤษหรื อไม่
8.1 หากท่านเคยเข้ าประเทศอังกฤษเมื่อ
8.2 วันเดือนปี ที่เคยเข้ าครัง้ ล่าสุด
8.3 รวมทังหมดกี
้
่วนั
8.4 วัตถุประสงค์ในการไป
9. ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรื อประเทศอื่นๆหรื อไม่
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ
9.2 สาเหตุในการถูกปฏิเสธวีซ่า
10. สถานภาพ

❍ โสด

❍ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้ องนามาแสดงด้ วย)
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❍ แต่งงานแล้ ว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้ องนามาแสดงด้ วย)
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้ านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ ายต่ างๆ
11. งานปัจจุบนั ทาอาชีพ, ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
11.1 ชื่อบริษัทที่ทางาน
11.2 วันที่เริ่มการทางาน
11.3 ที่อยู่ของบริษัทที่ทางาน
12. ท่านมีรายได้ นอกเหนือจากงานประจาหรื อไม่ ❍ มี
12.1 ถ้ ามีโปรดกรอกรายละเอียด
12.2 เงินเดือน
13. รายได้ รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทา

❍ ไม่มี
บาท
บาท

14. ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรื อไม่รวมทังเพื
้ ่อนๆ และครอบครัว ❍ มี รายได้
14.1 ถ้ ามีโปรดแสดงรายละเอียด
15. ท่านได้ มีการออมเงิน เช่น ได้ ซื ้อบ้ าน , ที่ดนิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซื ้อหุ้นเล่นแชร์ หรื อไม่
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บาท ❍ ไม่มี

❍ มี โปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจานวน
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
ในการเดินทางครัง้ นี ้ใครเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายให้ ท่าน
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร
ถ้ ามีคนจ่ายให้ ท่านไม่วา่ จะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมด
้
เขาได้ จ่ายให้ เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่

กรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
22. ชื่อ-นามสกุล ของคูส่ มรส
22.1 วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส่ มรส
22.2 เชื ้อชาติ
22.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง
22.4 ที่อยู่ปัจจุบนั ของคูส่ มรส

สัญชาติ
วันที่ออก

❍ ไม่มี

หมดอายุ
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กรณีท่ ีมีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
23. ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 1
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
หมดอายุ
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 2
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 3
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 4
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
สถานที่เกิด
วันที่ออก
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร

หมดอายุ

เชื ้อชาติ
สัญชาติ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
โทร
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ข้ อมูลของบิดา และมารดา
24. ประวัตขิ องบิดา
ชื่อ-นามสกุล ของบิดา
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา
ประเทศที่เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง
25. ประวัตขิ องมารดา
ชื่อ-นามสกุล ของมารดา
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา
ประเทศที่เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง

สถานที่เกิด
เชื ้อชาติ
วันที่ออก

สัญชาติ
หมดอายุ

สถานที่เกิด
เชื ้อชาติ
วันที่ออก

สัญชาติ
หมดอายุ

18

ใบจองทัวร์ ยุโรป
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ีตดิ ต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
2. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
3. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
4. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
5. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
ห้ องพัก 1 ท่ าน:
เตียงเสริม:
อาหาร: ☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:
ห้ อง

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

ห้ อง

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :
☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

ห้ อง
☐ ทานมังสาวิรัต

ข้ อมูลเพิ่มเติม:
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