
 

อนัซีนยุโรปตะวนัออก ยูเนสโก้รูท 10 วนั 
(เส้นทางอนัซีนใหม่ กบั 4 ประเทศ โรแมนติก ฮังการี, สโลวาเกยี, สาธารณรัฐ เช็ก และ ออสเตรีย) 
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บูดาเปสต์, ฮอลโลโก, เอก็เกอร์, โบลดอคโก, โคเซเซีย, ถ า้ซิลกิาไอซ์เคฟ, บันสกา บิสตริกา,  

ออลอโมตซ์, ลโิทมิช, คุทนาโฮรา, ปราก, เตวช์, เวยีนนา 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 มิ.ย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63  

  9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63 
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63 

(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หากสายการบินมีการเปลีย่นแปลงตารางบิน) 
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อนัซีนยุโรปตะวนัออก ยูเนสโก้รูท 10 วนั 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ บริการ 

 

วันท่ีสอง อสิตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ดานูบครุยส์  
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี 
07.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่สนามบินบูดาเปสต ์โดยเท่ียวบิน TK1035 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) นครหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับท่ี 6 ของ

สหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่สองฝ่ังโดยมีแม่น ้ าดานูบ (Danube River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีมีความยาวเป็น
อนัดบั 2 ของทวีปยุโรป คัน่กลางแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อนัไดแ้ก่เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อนัเป็นท่ีมา



ของค าว่า “บูดาเปสต์” น าท่านเขา้ชมอาคารรัฐสภาฮงัการี  เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคาร
รัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคท่ีดูคลาสสิกด้วย
หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบ
อาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจกัร ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถแ์ม
ทธิอสั (Matthias Church) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลง
ใหเ้ป็นมสัยิดเม่ือคร้ังถูกยดึครองดว้ยชาวเติร์ก ซ่ึงมีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถน้ี์
เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองค์ทรงเป็น
กษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอย่างแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างท่ี
งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถน้ี์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก
เรียบร้อยแลว้ 

 

 
 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย                น าท่านถ่ายรูปกบั จตัุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรียข์องบุคคลส าคญัของประเทศฮงัการีเป็นจ านวนมาก 
ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมนัคือตวัช้ีวดัความภาคภูมิใจของชาวฮงัการีทุกคนท่ีมีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่เนินบูดา คาสเซิล (Buda Castle Hill) ส าหรับปราสาทบูดา
นั้น ตั้งอยู่ในฝ่ังบูดา ของกรุงบูดาเปสต ์และเป็นท่ีตั้งของแกเลอร่ีและพิพิธภณัฑท่ี์สวยงาม จากเนินบูดาฮิลลแ์ห่งน้ี
ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือนฝ่ังเปสตไ์ดอี้กดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ท่ียวชมและเก็บภาพ
ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านสัมผสักับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ” ชมความงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ มนตเ์สน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย และไดรั้บการยกย่องวา่เป็นเมือง
โรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือส าราญ พร้อมชมบรรยากาศแม่น ้าดานูบ 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Expo Hotel Budapest **** หรือเทียบเท่า  

***หากโรงแรมในเมือง BUDAPEST ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาที่พกัที่เมืองใกล้เคียงแทน*** 
 



วันท่ีสาม บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอก็เกอร์ – มิสโคล์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้น
ท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมู่บา้นเก่าแก่, ปราสาทโบราณ
และบริเวณใกลเ้คียง น าท่านเขา้ชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหินโบราณท่ีสร้างบนเนินหิน
ใหญ่ ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากหมู่บา้น ปราสาทแห่งน้ีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษท่ี 11 และถูก
ท าลายเสียหายอย่างหนักจากสงครามฮงักาเรียน-เติร์กในปี 1711 และไดมี้การบูรณะขึ้นมาใหม่และเปิดให้เขา้ชม
ไดใ้นปี 1996 โดยใช้เวลาบูรณะกว่า 30 ปี น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่งเมือง
ฮอลโลโก สมควรแก่เวลาน าท่านชมหมู่บา้นโบราณ (Old Village Museum) ซ่ึงปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ียงัคงด าเนิน
ชีวิตและแต่งกายแบบชาวฮงักาเรียนโบราณ ยงัคงรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณีโบราณอนัดีงามของชาวฮงั
กาเรียน โดยหมู่บา้นน้ีเป็นอีกหน่ึงส่วนท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กเกอร์ (Eger) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม
ปราสาทเอ็กเกอร์ (Eger Castle) ปราสาทโบราณเดิมสร้างขึ้นในปี 1241 เพื่อต่อตา้นการรุกรานของชาวมองโกล 
และไดถู้กท าลายลง หลงัจากนั้นบิชอปแห่งเอ็กเกอร์ ไดท้ าการสร้างปราสาทขึ้นใหม่บนเนินเขา้สูง ปราสาทแห่งน้ี
ไดรั้บการบูรณะในศิลปะแบบโกธิคเม่ือปี 1470 และยงัใชเ้ป็นป้อมปราการในการต่อตา้นการรุกรานของชาวเติร์ก
ในปี 1552 อีกดว้ย น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่งเมืองเอ็กเกอร์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
จตัุรัสโดโบ (Dobo square) จตัุรัสใจกลางเมืองท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเอ็กเกอร์ในอดีต 
อาคารบ้านเรือนโบราณท่ียงัได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพความสวยงามของ
เมืองเอ็กเกอร์ ได้เวลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซ็นต์จอห์น (Basilica of St. John the Apostle) ซ่ึงเป็นมหาวิหารท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสามของฮงัการี สร้างในศิลปะแบบนีโอคลาสสิคในปี 1830 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมิสโคลก ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Calimbra Wellness Hotel **** หรือเทียบเท่า  



วันท่ีส่ี  มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกยี)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโบลดอคโค (Boldogko) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเขา้

ชมปราสาทโบลดอคโค (Boldogko Castle) เป็นป้อมปราสาทโบราณท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี13 ป้องกนัการ
รุกรานจากชนเผา่มองโกล เป็นป้อมปราการท่ีใชป้้องกนัเมืองและเส้นทางการเดินทางสู่เมืองโคเซเซีย (Kosice) ซ่ึง
ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศสโลวาเกีย ป้อมแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะในปี 2002 ภายในจดัแสดงประวติัศาสตร์ทาง
การทหาร, เคร่ืองทรมานและคุมขงันกัโทษ ตลอดจนธงและ สัญลกัษณ์ตราต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองโคเซเซีย (Kosice) เมืองชายแดนของประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที) 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตอ์ลิซาเบธ (St. Elisabeth’s Cathedral) เป็นโบสถแ์บบโกธิกสร้างขึ้นใน

สมัยศตวรรษท่ี 13 ในเมืองโคเซเซีย เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสโลวาเกียและเป็นหน่ึงในวิหารแบบโกธิคทาง
ตะวนัออกสุดของทวีปยุโรป ได้เวลาน าท่านชมส่วนศูนยป์ระวติัศาสตร์แห่งเมืองโคเซเซีย (KosiceHistorical 
Center) อนัประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมและพระราชวงัเดิม เรียกไดว้า่เป็นเมืองศูนยก์ลางทางดา้นประวติัศาสตร์ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวงัจาคาโบฟ (Jakabov Palace) และพระราชวงัอองดราซซ่ี (Andrassy Palace) ซ่ึง
ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ราชการของเมืองโคเซเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอยประจ าเมือง (St. Urbans Tower) 
จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองโคเซเซีย เมืองสวยติดอนัดบัตน้ๆของประเทศสโลวาเกีย 

 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Yasmin Kosice **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้า โคเซเซีย – ถ า้ซิลกิา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางเข้าชมถ ้ าซิลิกา ไอซ์ เคฟ (Silica Ice Cave) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 
ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในหมู่ถ  ้าท่ีไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลกของประเทศสโลวาเกีย ถ ้าแห่งน้ี
เดิมเป็นบริเวณกลาเซียร์หรือธารน ้ าแข็งท่ีนกัวิทยาศาสตร์สันนิษฐานวา่น ้ าแข็งซ่ึงเหมือนหินงอกหินยอ้ยมีอายุกว่า 
2,000 ปี ตั้งแต่สมยัยคุส าริด (Bronze Age) ตวัถ ้ามีความยาวประมาณ 1,100 เมตรลึกประมาณ 110 เมตร (หมายเหตุ 
ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองการเดิน หรือปัญหาหวัเข่า ไม่แนะน าใหล้งเดินภายในถ ้า และท่านควรเตรียมเส้ือกนัหนาวไปดว้ย) 

 
 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบันสกาบิสตริกา หรือ บิสตริกา (Bystrica) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมืองบิสตริกา น าท่านเขา้ชมทาวน์ คาสเซิล คอมเพล็กซ์ (Town Castle Complex) ซ่ึง
เป็นศูนยร์วมความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและหมู่อาคารบา้นเรือน โบสถโ์บราณท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกาประจ าเมือง (Clock Tower), โบสถ์ประจ าเมือง (Old Church) และจตัุรัสอิสรภาพ 
(Slovak Uprising Square) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเทรสซิน (Trescin) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

 



ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Spirito by Spiwalk **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหก เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ เมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 
ชัว่โมง) เป็นเมืองทางตะวนัออกของประเทศเช็กเกีย บนฝ่ังแม่น ้ าโมราวา เป็นเมืองหลวงของเขตออลอโมตซ์ ถือ
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 ของประเทศ คาดการว่าเมืองน้ีถือก าเนิดมาจากป้อมของชาวโรมนั ตกเป็นของฮังการีใน 
ค.ศ. 1478 และเป็นเมืองหลวงของแคว้นมอเรเวียจนถึง ค.ศ. 1640 สวีเดนเข้าท าลายใน ค.ศ. 1642 ต่อมาใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีมัน่ของออสเตรีย น าท่านเท่ียวชมในเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคาร
โบราณและอาคารส าคญัต่างๆในอดีต น าท่านชมเสาอนุสรณ์แห่งคริสตศ์าสนาเมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) หน่ึง
ในเสาเมืองอนัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์เล่ืองลือ รองจากกรุงปราก เป็นสถานท่ีประดิษฐานเสาศูนยร์วมแห่งจิตใจ
ของชาวเช็กมานานกว่าสามร้อยปี ในปี ค.ศ.2000 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ “เสาพระตรีเอกภาพ” เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ใน
ฐานะท่ีเป็นตวัอย่างของการแสดงออกทางสุนทรียศิลป์แบบบาโรกท่ีงดงาม และยิ่งใหญ่ของทวีปยโุรป ไดเ้วลาน า
ท่านเขา้ชมโบสถ์เวนเซนลาส (Wenceslas Cathedral) เป็นโบสถ์แบบโกธิคท่ีจตัุรัส Wenceslas สร้างในปี 1107 
จตัุรัสแห่งน้ีไดรั้บการตั้งช่ือตาม Saint Wenceslaus I ยุคแห่งโบฮีเมียในวนัครบรอบพนัปีของการเสียชีวิตของเขา
ในปี 1935  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทโบโซฟ (Bouzov Castle) เป็นป้อมปราสาทตน้ศตวรรษท่ี 14 ท่ีกล่าวถึงคร้ังแรกในปี 1317 
ซ่ึงสร้างขึ้นบนเนินเขาระหว่างหมู่บา้น Hvozdek และเมือง Bouzov ปราสาทน้ีเคยถูกใช้ในภาพยนตร์โปรดกัชั่น
หลายเร่ืองรวมไปถึง Arabela, Fantaghirò และ Before the fall น าท่านเขา้ชมความสวยงามและความโดดเด่นของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


ปราสาทท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 10 ปราสาทท่ีควรค่าแห่งการมาเยือนในสาธารณรัฐเช็ก ไดเ้วลาน าท่าน
เขา้ชม Basilica of Visitation of the Blessed Virgin Marry เป็นมหาวิหารท่ีสร้างบนเนินเขาในช่วงศตวรรษ 17-18  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Collection Olomouc Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีเจ็ด ออลอโมตซ์ – ลโิทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลิโทมิช (Litomysl) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)น าท่านเขา้ชม
ปราสาทลิโทมิช (Litomysl Castle) เป็นปราสาทยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองและไดรั้บการยกย่องจากองค์การUNESCO ในปี 1999 เป็นปราสาทสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 16 ใน
ศิลปะแบบเรเนอซองส์ และได้รับการต่อเติมในศิลปะแบบบาโรคในสมัยศตวรรษท่ี 18 น าท่านเข้าชมความ
สวยงามท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าลิโทมิช (Old Town) น าท่านเยอืน
จตัุรัสประจ าเมือง และโบสถแ์ห่งซาร์ส (Tvar Church) อิสระใหท้่านเท่ียวชมและถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคุทนา โฮรา (Kutna Hora) (ระยะทาง 11 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมือง
เก่าและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO World Heritage ท่ีมีประวติัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยุคศตวรรษท่ี 12 ถือไดว้่าเป็น
เมืองท่ีร ่ ารวยมากในยุคนั้นเพราะเป็นเหมืองเงิน คุทนาโฮราเป็นเมืองเก่าท่ีมีส าคญัมากท่ีสุดในยุคหน่ึง น าท่าน
สัมผสักับบรรยากาศยุโรปยุคเก่า สภาพแวดล้อมท่ียงัคงอนุรักษ์บางส่วนไวใ้ห้เหมือนเดิม ส่วนใหญ่จะเป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) น าท่านชมโบสถ์เซนตบ์าร์บารา (St. Barbara Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีสวยงาม
มาก จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถก์ระดูก หรือท่ีเก็บกระดูกแห่งเซดเลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บกระดูกของนกับวชใน
นิกายซิสเตอร์เชียน ท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาดดว้ยเช่นกนัโบสถ์กระดูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมบาโรค ใช้



กระดูกตกแต่งทั้งหมด ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมเมืองอิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 
 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Duo Superior Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีแปด ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 

 น าท่านเท่ียวชมกรุงปรากดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก  เป็นท่ี เล่ืองลือและมีผู ้คนเดินทางไปชมเมืองท่ี มี
ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม
แบบ โรมนัเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึง
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก
ดา้นวฒันธรรม  น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็กสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทอศัวินโบราณท่ีสร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคท่ีสง่างามซ่ึงในปัจจุบนั
ใช้เป็นท่ีพ  านักของประธานาธิบดีเช็ก น าท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท เขา้ชมโบสถ์เซนต์ไวตัส 
(Saint Vitus Cathedral) ท่ีเด่นเป็นสง่า เขตโกลเดน้เลน ซ่ึงเคยใช้เป็นท่ีพ  านักของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน โบสถ์
แห่งน้ีเป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเร่ือยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี 
จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหนา้ต่างกระจกสีท่ีงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสต์
ศาสนา แลว้ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าขึ้นในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดจนท าใหก้รุง
ปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  จากนั้นน าท่านเดินสู่ สะพาน
ชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ช่ือเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปล่ียนช่ือ ตามพระนาม
ของพระเจา้ชาร์ล อยู่ย่านจตุัรัสและตวัเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีคลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุง
ปราก บนสะพานประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งน้ี ตอ้งขอพร
จากนกับุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  



 
 

กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเตวช์ (Telc) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี
ความงดงามมากแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 โดยพื้นท่ีของเมืองเตว้ชจ์ะลอ้มรอบดว้ย
ทะเลสาบทั้ง 3 ด้าน อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก UNESCO World Heritage บา้นในน้ีมี
เพียง 71 หลงั ก่อสร้างดว้ยอิฐปูน แต่งเติมสีสันสดใส ซ่ึงแต่เดิมสร้างดว้ยไมแ้ต่เกิดเหตุไฟไหม ้เม่ือสร้างใหม่จึงก่อ
ดว้ยหิน-ปูนแทน ในสไตลเ์รเนสซองส์ น าท่านเขา้ชมปราสาทเตวช์ (Telc Chateau) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษท่ี 
15 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์  ซ่ึงเดิมท่ีถูกสร้างขึ้ นมาในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก  แต่ต่อมาถูก
ปรับเปล่ียนให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์โดยขุนนาง Oldrich III แห่งครอบครัว Zacharis of Hradec ซ่ึง
เป็นครอบครัวท่ีปกครองเมืองน้ีต่อจาก King John of Luxembourg ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่า (Old town) 
ซ่ึงมีหมู่อาคารโบราณสีพาสเทล ท่ีสวยงามและควรค่าแก่การไปเยือน จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซ็นตเ์จมส์ (St. 
James Church) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์สร้างขึ้นสมยัศตวรรษท่ี 15 

 
  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Artaban**** หรือเทียบเท่า 



วันท่ีเก้า เตวช์ – เวียนนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 153 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นครหลวงแห่ง
ดนตรีท่ีแฝงไวด้ว้ยความโรแมนติกอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครท่ีมีความทนัสมยัแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้
สถาปัตยกรรมคลาสสิคอนัทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป เช่ือมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรป
ตะวนัออกและยุโรปตะวนัตก  น าท่านชมความงามของวิหารเซนต์ สเตเฟน (St. Stephen’s Cathedral)  วิหาร
ศกัด์ิสิทธ์ิของกรุงเวียนนา สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองเก่า จดัเป็นสัญลกัษณ์ของกรุง
เวียนนา อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงบนถนนคาร์ทเน่อร์ (Kartnerstrasse) ย่านถนนการค้าท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มี
หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนตส์เตฟาน ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุง 
เวียนนา มีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตลัเจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปาร์นดอร์ฟ (Outlet Parndorf) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ระหว่างเมือง
หลวงของสองประเทศออสเตรียและสโลวาเกีย เป็นเอาท์เลทแห่งแรกท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของ ประเทศ
ออสเตรีย ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 120 ร้านสินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆจากทุกมุมโลก ใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

 
 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเช็คอิน 

20.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1888 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.20 ชัว่โมง)  



สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 
 
 

 



 อนัซีนยุโรปตะวนัออก ยูเนสโก้รูท 10 วนั 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 มิ.ย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63  

  9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63 
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย.- ต.ค. 2563 12-21 เม.ย. 2563 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900 83,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 11,000 
เด็กต ่ากวา่ 2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,900 79,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK- IST-BUD//VIE-IST-BKK) 22,000 25,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 



อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสั ย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  
 

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

 แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

อนัซีนยุโรปตะวนัออก ยูเนสโก้รูท 10 วนั 
(เส้นทางอนัซีนใหม่ กบั 4 ประเทศ โรแมนติก ฮังการี, สโลวาเกยี, สาธารณรัฐเช็ก และ ออสเตรีย) 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท    29 เม.ย.-8 พ.ค. 63   22-31 พ.ค. 63    19-28 มิ.ย. 63  

 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63    7-16 ส.ค. 63    9-18 ต.ค. 63 
 16-25 ต.ค. 63 

ราคาทัวร์ 83,900 บาท    12-21 เม.ย. 63 

 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 

 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


