
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หนึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิา

หมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์         

17.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

20.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาต้าร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR981  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.59 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง ** 



 
วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

เวียนนา เมอืงเวียนนา ประเทศออสเตรยี - เมอืงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - อาสนวิหาร

นกับุญเซนต ์สตเีฟ่น - ถนนสายวงแหวน - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - น า้พุพลัลสั อะธีนา่ - 

พระราชวงัฮอฟบวรค์ - พระราชวงัเบลวีเดยีร ์- พระราชวงัเชินบรุนน ์- ถนนคาร์ทเนอร์ - 

เมอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี                             

02.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR189  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ ** 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย น าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** น าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็น

ศูนย์กลางทัง้เศรษฐกจิและการปกครอง เป็นทีตั่ง้ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น 

โอเปก (OPEC) มแีม่น ้าดานูบไหลผ่านเมอืง ผ่านชมความอุดมสมบูรณ์ของเสน้ทางธรรมชาตทิ ีม่ที ิวเขาสูง

และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุ่ม น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาสน

วหิารนกับุญเซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen's Cathedral) 

เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลแห่งเมือง

เวยีนนา เป็นทีตั่ง้อาสนะของอารช์บชิอปแห่งเมอืงเวยีนนา ตัว

อาสนวหิารตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยู่ใน

ปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอล์ฟที ่

4 ดยุกแห่งประเทศออสเตรีย โบสถ์ปัจจุบันตั้งอยู่บนซาก

โบสถเ์ดมิท ีส่รา้งก่อนหนา้นัน้สองโบสถ ์มคีวามสวยงามโดด

เด่น ชัดเจน โดยมีห ลังคามุ งกระเบื้องหลากสีสวย งาม 

สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา  น าท่าน ผ่านชม ถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท ี่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท ีส่รา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1863-1869    น าท่าน ถ่ายรูป

เป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเป็นที่

ประชุมสภาออสเตรยีมานับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ เป็น

อาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) โดยสถาปนิก Baron Theophil 

Hansen ออกแบบอาคารหลังนีใ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปป้ัน และหอ้งโถงต่างๆ

ภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปป้ันเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศึกขนาด

ใหญ่สีคั่นบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทีตั่ง้ของ น า้พุพลัล ัส อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) 

อันโด่งดัง น ้าพุนีเ้ป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมเีทพีอะธนีายืนเด่น

เป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปป้ันอืน่ๆ ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย  และ จักรวรรดิ

ฮังการ ี น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวัง

หลวงใจกลางเมอืงเวยีนนา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ส่วนหนึง่ของพระราชวังปัจจุบันเป็นที่พ านักและ

ท าเนยีบของประธานาธบิดแีห่งประเทศออสเตรยี พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารต่อเติม

ขยายส่วนเรือ่ยมา พระราชวังแห่งนีเ้สมอืนศูนย์รวมอ านาจการปกครองทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรปและเป็น

ศูนย์รวมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครอง

จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพ านักที่

พระราชวังแห่งนีใ้นฤดูหนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรุนนใ์นฤดูรอ้น  น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ 

พระราชวงัเบลวเีดยีร(์Belvedere Palace) พระราชวัง

แห่งนีไ้ดรั้บการออกแบบ และสรา้งขึ้นเมื่อตน้ศตวรรษที ่

18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโรโคโค หันหนา้เขา้หากันโดยค่ันกลางดว้ย

สวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับ

ของเจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้น

ไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ใน

ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานทีตั่ง้ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง 

และเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ที ีสุ่ดของเมอืงเวยีนนา โดย



 
จัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรยีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ 

กุสตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet , Kokoschka , Renoir และ 

Schiele น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์

ฮอฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้ง

ขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวัง

ฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังถูกรายลอ้มดว้ยสวนที่จัด

ตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองค์การ สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี  1996  น าท่านเดินทาง สู่                

ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญ ใจกลางเมอืงเวยีนนา จ าหน่ายสนิคา้นานา

ชนดิ เช่น เครือ่งแกว้ เครือ่งประดับ สวาร็อฟสกี ้(Swarovski) ท ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก , สนิคา้แบรนด์

เนม เช่น Louis Vuitton , Gucci , Prada , Chanel รา้นนาฬิกา Bucherer , สนิคา้แฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น 

Zara , H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลต โมสารท์ (Original Salzburger Mozartkugel) น า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ  ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคอื สาธารณรัฐสโลวัก 

(Slovak Republic) เป็นประเทศทีไ่ม่ม ีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทาง

ตะวันตกเฉยีงเหนอืตดิต่อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนอืตดิต่อกับประเทศโปแลนด์ ทางตะวันออก

ตดิต่อกับประเทศยูเครน ทางใตต้ดิต่อกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใตต้ิดต่อกับประเทศ

ออสเตรยี ปัจจุบันสโลวาเกยีเป็นรัฐสมาชกิรัฐหนึง่ของสหภาพยุโรป และไดเ้ปลีย่นสกุลเงนิของประเทศจาก

กอรูนาสโลวักมาเป็นยูโร เมือ่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั Hotel Vienna House Easy Bratislava , Bratislava , Slovakia หรือ

เทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม เมอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี - ปราสาทบราตสิลาวา - ย่านเมอืงเกา่ - ประตูม ิคา

เอล - โรงละคร - ศาลากลางเกา่ของเมอืง - รฐัสภาแหง่สโลวกัฯ - พระราชว ังไพรเมท - 

โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ - เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ท ีตั่ง้อยู่เหนอื

แม่น ้าดานูบ บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิล ์(Rocky Hill) ซึง่เป็นจุดสูงสุดของเมอืงบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไปบนจุดทีตั่ง้

ของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทัศนเ์มอืงสโลวาเกยีไดท้ั่วทัง้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมืองเก่า (Old 

Town) เป็นทีตั่ง้ของ ประตูมคิาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมอืงเพียงแห่ง

เดยีวทียั่งคงถูกเก็บรักษาไวตั้ง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 ผ่านชม โรงละคร (Opera House) ท ี่ใชจั้ดการ

แสดงต่างๆของเมอืง ผ่านชม ศาลากลางเกา่ของเมอืง (Old Town Hall) ซึง่ถูกเปลีย่นเป็นพิพิธภัณฑ์

ตั ้งแต่ ปี 1868 ที่นี่ถ ือว่า เป็นพิพิธ ภัณฑ์ท ี่เก่าแก่ท ี่ สุดของเมือง ผ่านชม รฐัสภาแห่งสโลวกัฯ 

(Parliament of Slovakia) สถานทีท่ าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี น าท่าน ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 เป็นสถานทีท่ ีใ่ชใ้น

การลงนามสนธสัิญญาสันตภิาพของเพรซเบริก์ (Pressburg) หลังจากทีน่โปเลยีนมชัียในสงครามออสเตอร์

ลทิซ ์(Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดปิระเทศฝร่ังเศสและประเทศออสเตรยี พระราชวังแห่งนียั้งเป็น

ทีเ่ก็บสะสมผา้ทอจากประเทศอังกฤษทีม่ลัีกษณะพเิศษจากสมัยศตวรรษที ่17 และยังท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาว่า

การของนายกเทศมนตรีอ ีกดว้ย น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่

ระ ลึก  กั บ  โบส ถ์เซนต์ม าร์ติน  (St. Martin's 

Church) สรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1204 โดยกษัตริย์ชาว

ฮังการที ีส่มัยนัน้ปกครองเมอืงบราตสิลาวาอยู่ ดว้ยท าเล

ทีตั่ง้ของเมอืงอยู่จุดกึง่กลางระหว่างเมอืงเวยีนนากับเมอืง

บูดาเปสต ์ในสมัยทียั่งเป็นจักรวรรดฮิังการอียู่ โบสถ์แห่ง

นีจ้งึถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับพิธรีาชาภเิษกส าหรับกษัตรยิ์

ของประเทศออสเตรยีและประเทศฮังการี อย่างพระเจา้

แมกซมิลิานที ่2 แห่งราชวงศฮ์อฟบวรค์ รวมไปถงึสมเด็จ

พระนางเจา้มาเรยี เทเรซ่า แห่งประเทศออสเตรีย พระ

มารดาของพระนางมารอีังตัวเน็ต จักรพรรดนิที ีท่รงอทิธพิลทีสุ่ดของทวปียุโรป  



 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ 

ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ท ีร่วมเอาสองเมอืงเขา้ดว้ยกัน คอืเมอืง “บูดา” (Buda) กับเมือง “เปสต์” 

(Pest) รวมกันเมือ่ปี 1873 บูดาเปสตไ์ดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามติดอันดับของโลก ดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของหลายเชือ้ชาตทิ ีม่อีารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีจนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ (Pearl of Danube River)” ดว้ยเพราะทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

(Danube) หรอืท ีช่าวเมอืงเรยีกขานว่า “ดูนา” (Duna) เป็นแม่น ้าสายส าคัญทีไ่หลผ่านกลางเมอืง ทางทิศ

ตะวันตกของแม่น ้าดานูบ มภูีมปิระเทศเป็นเนนิเขาสลับซับซอ้นเรียกว่าฝ่ัง “บูดา” (Buda) เต็มไปดว้ย

สิง่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมโบราณและศลิปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝ่ัง “เปสต”์ (Pest) มลัีกษณะภูมปิระเทศ

เป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว **  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis Budapest Aero , Budapest , Hungary หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สี ่ เมอืงบูดาเปสต ์- โบสถแ์มทเธียส - อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - 

พระราชวงัหลวง บูดาเปสต ์- ถนนวาชี - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้าดานูบ - 

อาคารรฐัสภา ฮงัการ ี- สะพานเชน - ถนนแอนดราสซ ี- จตัุรสัอลซิาเบธ - ซติีพ้ารค์            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญ่เก่าแก่อายุกว่า 700 ปี 

ท ีตั่ง้ชือ่ตามพระนามของกษัตรยิ์แมทเธยีส กษัตรยิ์ผูย้ิ่งใหญ่แห่งประเทศฮังการ ีเมือ่อดตีโบสถ์แห่งนี้เคย

เป็นสถานทีป่ระกอบพระราชพิธเีถลงิราชสมบัตขิองกษัตรยิ์แห่งประเทศฮังการ ีแต่ในช่วงทีป่ระเทศฮังการี

ถูกรุกรานจากกองทัพเตริก์ สมบัตส่ิวนใหญ่ถูกขนออกไป และถูกเปลีย่นสภาพใหเ้ป็นมัสยิสหลักของเมือง

ภายใตก้ารปกครองของประเทศตุรกใีนปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แมท

เธยีส ไดรั้บความเสยีหายเป็นอย่างมาก กระทั่งเมือ่สงครามสงบลงจงึมกีารบูรณะโบสถแ์มทเทยีสใหก้ลับมา

ยิ่งใหญ่และงดงามดังเดมิ บรเิวณเดยีวกัน เป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีพ์ระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 (Statue of St 

Stephen) ตัง้เด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้ม อนุสาวรยี์พระบรมรูปทรงมา้ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษ

ที ่11  น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) ป้อมทรงกรวยยอดแหลม 7 ยอด 

ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน เพื่อร าลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผู ้

เสยีสละชวีติปกป้องบา้นเมอืงในคราวทีถู่กพวกมองโกลเขา้มารุกรานเมื่อปี ค.ศ. 1241-1242 บนป้อม

ชาวประมงนี ้ยังเป็นจุดชมววิท ีส่วยทีสุ่ด สามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทัง้เมอืงไดโ้ดยรอบ  น า

ท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวง บูดาเปสต ์(Royal Palace) บางครัง้เรยีกว่า ปราสาทบูดา 

(Buda Castle) เป็นอนุสรณ์สถานทีม่คีวามส าคัญและ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1987 ถูกสรา้งขึน้เป็นครัง้แรกในปี 1265 (หรอืท ีเ่รยีกกันว่า

ช่วงยุคกลาง) ภายหลังพน้จากการปกครองของมองโกลทีเ่คยยึดครองดนิแดนแถบนี้ สถาปัตยกรรมแรก

สรา้งเป็นแบบโกธคิและไดรั้บการต่อเตมิมาเรือ่ยๆจนครัง้หนึง่ เคยไดช้ือ่ว่าเป็นปราสาทที่สูงท ี่สุดในยุโรป 

แต่ปราสาทดังกล่าวไดรั้บความเสยีหายจากการรุกรานของกองทัพออตโตมัน (หรอืกองทัพเติร์ก) ในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และถูกท าลายเผาไหมไ้ปในสงครามในปี 1686 ต่อมาถูกสรา้งขึ้นมาใหม่อ ีกครั้งบน

ทีตั่ง้เดมิ แต่แทนทีด่ว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกในปี 1715 โดยมขีนาดเล็กกว่าของเดมิเล็กนอ้ย หากการ

ก่อสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ดเีพราะปัญหาเรื่องงบประมาณ อีกทั ้งยังมีอัคคีภัยเกิดขึ้นในปี 1723 ท าให ้

พระราชวังไดรั้บความเสยีหายจนตอ้งซ่อมแซมขนานใหญ่และการก่อสรา้งลา้หลังเขา้ไปอกี ทัง้ในช่วงเวลา

นีแ้ละต่อมาอกีเล็กนอ้ย ไดม้กีารปรับเปลีย่นจากพระราชวังไปเป็นส านักชอียู่ระยะหนึง่ และยังเป็นทีตั่ง้ของ

มหาวทิยาลัย University if Nagyszombat หรือ University of Trnava จนปี 1791 ถ ึงไดก้ลับมาเป็น

พระราชวังอกีครัง้ อย่างไรก็ด ีพระราชวังไดรั้บความเสยีหายครัง้ใหญ่อกีครัง้จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง

ท ี ่2 จนกระทั่งสงครามสิน้สุดลง จงึมกีารบูรณะซ่อมแซมขึน้มาอกีครัง้ โดยคราวนีพ้ระราชวังที่สรา้งขึ้นมา

ใหม่เป็นหลังที่ 3 ไดใ้ชโ้ครงสรา้งสถาปัตยกรรมของปราสาทเดิมเป็นพื้น ปราสาทหลังนี้จึงมีทั ้ง

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิและบาโรก รวมถงึแบบโมเดริน์หรอืแบบสมัยใหม่ ท ีถู่กผสานไปในการซ่อมแซมที่

ยังคงด าเนนิการอยู่เป็นระยะๆอกีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนวาช ี(Vaci Street) ถนนเสน้นีเ้ป็นแหล่งช ้

อปป้ิงหลักของนักท่องเท ีย่ว ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ย รา้นคา้แบรนดเ์นมทั ้งหลาย รา้น

ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร คาเฟ่ บาร ์และ โรงแรมหา้ดาว หกดาว   น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงาม

ของแมน่ า้ดานูบ (Danube River Cruise) ชมทวิทัศนแ์ละอารยธรรมของประเทศฮังการใีนช่วง 600-

800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฝ่ัง ทัง้ฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ 

ผ่านชม อาคารรฐัสภา ฮงัการ ี(Hungary Parliament) ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื เพราะตัวอาคารมีความ

สวยงามดว้ยสภาปัตยกรรมแบบนโีอโกธคิทีดู่คลาสสคิสวยงามและยิ่งใหญ่ ดว้ยหลังคาสแีดง เริม่สรา้งเมือ่ปี 



 
ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด ถอื

ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงบูดาเปสต ์ตัง้โดดเด่นอยู่รมิแม่น ้าดานูบบนฝ่ังเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่

ชาวฮังการภูีมใิจว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีสุ่ดในโลก ผ่านชม สะพานเชน (Chain Bridge) สะพาน

แขวนแห่งนีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีท่ ีส่ าคัญทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต ์สะพานทีง่ดงามนีถู้กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

19 ทอดตัวขา้มแม่น ้าดานูบ และยังเป็นสะพานแห่งแรกทีเ่ชือ่มระหว่างฝ่ังบูดาและฝ่ังเปสต ์ตัง้แต่เมือ่ครัง้ท ี่

เมอืงทัง้สองเมอืงนียั้งแบ่งเป็นสองเมอืง ถูกทหารนาซถีล่มในช่วงใกลจ้บสงคราม โลกครั้งท ี่ 2 และถูก

ซ่อมแซมขึน้ใหม่ใหค้งลักษณะเดมิ ค าว่าเชน (Chain Bride) มชีือ่ในภาษาฮังการีว่า Széchenyi lánchíd 

ซึ่งตั ้งตามชื่อของท่ านเคาท์ Széchenyi ผูร้ิเ ริ่มใ นการก่อสรา้งสะพานแ ห่งนี้  น าท่านเดินทาง สู่                                 

ถนนแอนดราสซี (Andrassy Avenue) ถนนสายนี้นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองบูดาเปสต์

เชือ่มต่อระหว่าง จตุัรสัอลิซาเบธ (Elizabeth Square) และ ซิตี้พาร์ค (City Park) เป็นถนนที่ม ี

ความสวยงาม เหมาะส าหรับการเดนิเท ีย่วชมส ารวจ เนือ่งจากตลอดเสน้ทางมพีิพิธภัณฑ์ต่างๆ อนุสาวรีย์ 

และสถานทีท่างประวัตศิาสตรห์ลายแห่งใหเ้ท ีย่วชมไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ   

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว **  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis Budapest Aero , Budapest , Hungary หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้ เมอืงบูดาเปสต ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน - โรงละคร - จตัุรสัวีรบุรุษ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

เฟเรนซ ์ลซิท์ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี- ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เม ืองโด

ฮา ประเทศกาตา้ร ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ ายรูปเป็นที่ระลึก กั บ โบสถ์เซนต์สตีเฟน          

(St. Stephen’s Basilica) ตัง้เด่นเป็นสง่าบนพื้นท ี่เขต

เมอืงเปสตแ์ละสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 

ลักษณะโครงสรา้งของโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ

คลาสสคิ ตรงกลางเป็นโดมทีส่วยงามขนาบดว้ยหอระฆังที่

มคีวามใหญ่โตทั ้งสองดา้น โดยหอระฆังดา้นหนึ่งบรรจุ

ระฆังขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮังการนี ้าหนักเกา้ตัน ภายในโบสถ์

ศักดิส์ทิธิ ์(Holy Right Chapel) เป็นทีเ่ก็บรักษาพระหัตถ์

ดา้นขวาของกษัตรยิ์สตเีฟนซึง่ยังคงมสีภาพที่สมบูรณ์ทุก

ประการ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงละคร (Opera 

house) เป็นโรงละครทีส่รา้งขึน้ในยุคฟ้ืนฟูเรเนซองส ์(Neo Renaissance) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอาคาร

ทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงบูดาเปสตอ์กีดว้ย เปิดท าการแสดงอย่างเป็นทางการครัง้แรกเมือ่ปี 1884 ทัง้นี้ น าท่าน

เดนิทางสู่ จตุัรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึในการฉลองครบรอบ 1,000 ปี ของ

การก่อตัง้ประเทศฮังการ ี(Millenium Celebrations of Hungary) ในปี ค.ศ. 1896 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 

1929 เรียกส่วนกลางของ จัตุรัสวีรบุรุษ นี้ว่า “Millennium Memorial” หรือที่รูจั้กกันว่า Millennium 

Monument หรอื Millenary Monument มรูีปป้ันผูน้ าของกลุ่มชนเจ็ดกลุ่ม ผูก้่อตัง้ประเทศฮังการตัีง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่9 ท ีด่า้นหนา้สุดของจัตุรัส จะมองเห็นอนุสาวรยี์หนิประดับดว้ยโซ่เหล็ก ซึง่ถอืว่าเป็นทีร่ะลกึแก่ผู ้

อุทศิชวีติเพื่อเสรภีาพของประชาชนและเอกราชของชาตขิองชาวฮังการ ีดา้นหลังคอือนุสาวรยี์เสาหนิขนาด

ใหญ่และสูง 36 เมตร บนยอดมรูีปป้ันของอัครเทวดาคาบรแีอง (Archangel Gabriel) คอื ผูส่้งสารของพระ

เจา้ ในมอืขวาชูมงกุฏของ St. Steven (Istvan) กษัตรยิ์พระองคแ์รกของประเทศฮังการ ีส่วนมอืซา้ยชูไม่

กางเขนลักษณะ 2 ชัน้ (Two Barred Apostolic Cross) เป็นสัญลักษณ์ท ี ่St. Steven ไดรั้บการยอมรับจาก

สมเด็จพระสันตะปาปา ในความพยายามของพระองคเ์พื่อเปลีย่นแปลงประชาชนชาวฮังการีเก ี่ยวกับความ

เชือ่ในครสิตศาสนา ฐานของเสาหนิเป็นผูน้ าของกลุ่มชน ชาวแมกยาทัง้เจ็ดทีน่ าชาวฮังการมีายังแถบทีร่าบ

เทอืกเขา คารป์าเทยีน (Carpathian Basin) คนทีเ่ด่นทีสุ่ดคอื Arpad ส่วนหัวหนา้เผ่าต่างๆ ไดแ้ก่ Elod , 

Ond , Kond , Tas , Huba , และ Tohotom (Teteny) จะอยู่รายลอ้ม  

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฟเรนซ ์ลิซท ์เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีเพื่อใหท้า่น

มเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

16.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR200 

23.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง ** 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

กรุงเทพ ประเทศไทย                          

  

02.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR980 * ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 

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

 

หมายเหตุ :: รายการทวัรอ์าจมเีปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

14 - 19 กุมภาพนัธ ์2562 

14FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

15FEB QR189 DOH-VIE 02.10-06.00 

18FEB QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 

19FEB QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

37,999 37,999 37,999 6,999 24,999 

19 - 24 กุมภาพนัธ ์2562 

19FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

20FEB QR189 DOH-VIE 02.10-06.00 

23FEB QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 

24FEB QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

35,999 35,999 35,999 6,999 22,999 

05 - 10 มนีาคม 2562 

05MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

06MAR QR189 DOH-VIE 02.10-06.00 

09MAR QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 

10MAR QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

37,999 37,999 37,999 6,999 24,999 

19 - 24 มนีาคม 2562 

19MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

20MAR QR189 DOH-VIE 02.10-06.00 

23MAR QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 

24MAR QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

37,999 37,999 37,999 6,999 24,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์้องถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื่นวีซา่ท่องเที่ยว เชงเกน้ ประเทศฮงัการ ี 

ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูี้เดนิทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผูี้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ท ี่น่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตร

โดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมต๋ัว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออก

บัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท ีโ่รงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม

เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท ีไ่ม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 30 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,200 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฮงัการ ีท่านละ  ประมาณ 3,500-4,000 บาท 

ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร

ส่วนนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทาง

บรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อ ีกครั้ง 

กรณีท ีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทุกพีเรยีดทางบรษัิทมที ีน่ั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีที่อยู ่ในช่วงรอผลการอนุมตัิว ีซ่า รอนดั

สมัภาษณ์วซี่า ท ีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท  ี



 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถ ือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเท ีย่ว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลง

นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที่ม ีค่าใช้จ่าย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการน าเท ี่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่านยนิดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกทอ่งเท ีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยินดที ีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีท ีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีท ีว่ซ่ีาไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจรงิท ีเ่กดิขึ้น

จากนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่ม ีขนาด

กะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 



 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ที่ท่านควรทราบ 

1. ผูส้มัครทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค ารอ้งขอวซ่ีา เพื่อสแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย์ 

ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรอืศูนย์รับค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยื่นวซ่ีาวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพิจารณาวซ่ีา (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยื่นวี

ซ่ามาก่อน แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซ่ีาจะด าเนนิการใหด้ที ีสุ่ดทีจ่ะ

ช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพิเศษนีไ้ด ้ไดแ้ก่ ประเทศ องักฤษ อิตาลี ฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท ีท่่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่

วซ่ีายังไม่ออก เนือ่งจากท่านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ 

ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท ีย่ว ท ีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีท ีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีา อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซ่ีา และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการ

พิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาท่องเท ีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางท่องเท ีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้

ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นในทุก

กรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท ีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซ่ีาชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่ม ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ท ีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตให ้

เช็คอนิไดเ้นือ่งจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จ

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่ม ี

นโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วน

นีเ้พื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจา้หนา้ท ีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซ่ีาจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่ก ีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

ค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่  

 



 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ที่ท่านควรทราบ 

1. เก ีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ดเท่าท ีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีท ีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท ีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทันหัน อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ท ีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีท ีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั ้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่

จะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซ่ีา และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซ่ีามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดินทาง ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถ ึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเท ีย่วท ี่ไม่ไดเ้ก ิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเท ีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุ

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ ี ้เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท ีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท ี่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จริงทั ้งหมดกับผูเ้ดินทาง 

กรณีท ีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 



 

การเตรยีมเอกสาร เพ ือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฮงัการ ี
1.  หนงัสือเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้

ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (หนงัสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้

ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซ่ีาประเทศอืน่ๆท ีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณิชย์หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ

ระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย

จะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ท ี่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน  เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท ีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี ้อยู่ท ีดุ่ลยพินจิของเจา้หนา้ทีรั่บยื่นเท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแล้วไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสี่วนตวัได ้ซึ่งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบูิรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบูิรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ท ี่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , 

พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอ้างอิงไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 



 
- หนงัสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี

(ผูร้บัรอง) ยืนยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดย

สะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบัิตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพ ือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฮงัการ ี

 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : สถานเอกอคัรราชทูตฮงัการ ีประจ าประเทศไทย ช ัน้ 14 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโค

เพล็กซ์  

57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลง สถานเีพลินจติ ทางออกที ่2 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีสุ่ด 

การเดนิทางขึน้บนตกึจ าเป็นตอ้งแลกบตัรกบัเคาทเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ ์หรอื เจา้หนา้ที ่ของอาคาร กอ่นทุก

คร ัง้ โดยใชบ้ตัรประชาชน หรอื ใบขบัขี ่เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯจะตดิตอ่นดัหมายทา่นอกีคร ัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบ ือ้งตน้ เพ ือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฮงัการ ี

 

1. ชือ่ - นามสกุล ปัจจุบนั  ...................................................................................... ..................... 

2. ชือ่ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) .................................................................................  

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ ................................................................................................................  

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ .......................................................................... ................................. ...... 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจุบนั)ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( .............................................................................. ............... 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั    )การงาน /การเรียน  (ก รุณาระบุอาชีพ  ,ต าแห น่ง,  หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระ บุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน /สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วซ่ีายุโรป (เชงเกน้) ท ีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท ีผ่่านมา  

ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่ ......................  

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) .................................................... .................. 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผูีอ้ ืน่ออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


