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Routing Czechia Tour  
 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ 
22.30 น. คณะพบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4 

ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ เรียก
สั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวั

ข้ึนเคร่ืองบิน 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) – เมืองเลดนิสเซ่ (เช็กเกยี) – เบอร์โน – ถ า้พุงค์วา – โอโลมุก  
01.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 30 นาที) 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา “Vienna International Airport” ณ เมืองเวียนนา (Vienna) อนัทนัสมยั

ของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้
รถโคช้น าคณะออกเดินทางสู่  เมืองเลดนิสเซ่ (Lednice) (ระยะทาง 103 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)
เพื่อน าท่านชม ปราสาทเลดนิสเซ่ “Lednice Castle” เป็นปราสาทท่ีมีความเก่าแก่สวยงามตั้งอยูท่ี่ แคว้นเซาธ์โมราเวีย 
(South Moravi) ใน ประเทศเช็กเกีย (Czechia) ภายในมีสวนสไตลอ์งักฤษที่ไดรั้บการออกแบบให้มีความโรแมนติก และ
เป็นเอกลกัษณ์จนองค์การยเูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1996 ทางด้านพ้ืนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี 

 สวนเรือนกระจกท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โดยมีพืชเขตร้อนและพืชเขตกึ่งร้อนที่หาไม่ไดจ้ากในยโุรปใหช้มดว้ย สมควรแก่
เวลาน าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ถึงจะเป็นเมืองเลก็ 
แต่กจ็ดัเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายส่ิงโดดเด่นทั้งในแง่ศิลปวฒันธรรมและอาหารการกิน อาทิ  ไวน ์เบอร์โน ที่
เมืองน้ีโดดเด่นเร่ืองผลิตไวน์ และที่พิเศษคือมีร้านช่ือ Vinarna ที่กดไวน์ออกจากกนัสดๆ ใหท้่านไดชิ้ม 

11.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมอเรเวียนคาร์ส “Moravian Karst” (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี (คาสต์ คือเป็นลกัษณะของหินปูนที่ถกูน า้ละลายหินออกไปจนเหลือหินเป็นลกัษณะตะปุ่ มตะป ่ าเตม็ไป
ด้วยหลมุบ่อ,ถ า้ และทางน า้ใต้ดินที่ละลายเอาเนื้อหินปูนแทรกซึมหายลงไป พื้นที่แบบนีม้กัเป็นที่แห้งแล้งและมีธารน า้ที่น า้ไหลลง
ที่ต  า่ในหน้าฝน แต่ตอนปลายธารน า้มดุดินหายไปหมดค านีแ้ต่เดิมใช้แก้ที่ราบสูงคาสต์อันเป็นที่ราบสูงหินปูนชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก
ในเขตประเทศยโูกสลาเวียในปัจจุบนั) น าท่านข้ึนรถรางเขา้สู่ถ  ้า ซ่ึงมีถ  ้าและหุบเขากว่า 1,100 แห่ง แต่ถ  ้าท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
ชม มีเพียง 4 ถ ้าเท่านั้น และถ ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ ถ ้าพุงค์วา “Punkva Caves” ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกจ านวน
มากมาเยอืนถ ้าแห่งน้ี หลงัจากเดินชมหินงอก หินยอ้ยจนหมดบริเวณโซนแหง้ กถ็ึงบริเวณโซนเปียก พาท่านล่องเรือเหนือธารน ้าใต้
ดินสีเขียวมรกตในถ ้า ซ่ึงมีหินงอกหินยอ้ยมากมายที่มีรูปร่างสวยงามตระการตา เห็นสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอโลมุก  
(Olomok) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองอนัเก่าแก่ที่มีประวติัศาสตร์เลื่องลือรองจาก กรุง
ปราก (Prague) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 ของประเทศมีประชากรราว 102,000 คน หากรวมประชากรชานเมือง มีประชากร 
480,000 คน คาดกนัว่าเมืองน้ีถือก  าเนิดมาจากทีป้่อมของชาวโรมนัตกเป็นของฮงัการีใน ค.ศ. 1478 และเป็นเมืองหลวงของ โมรา
เวียน (Moravian) จนถึง ค.ศ. 1640 สวีเดนเขา้มาท าลายใน ค.ศ. 1642 และต่อมาในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 ตกเป็นท่ีมัน่ของ 
ออสเตรีย (Austria) น าท่านชม เสาพระตรีเอกภาพแห่งโอโลมูซ “Holy Trinity Column in Olomouc” สถานที่
ประดิษฐานเสาศูนยร์วมแห่งจิตใจของชาวเชกมานานกว่าสามร้อยปีทีต่ระหง่านอยูใ่จกลาง เมืองโอโลมุก (Olomouc) เป็นเสา
สัญลกัษณ์แห่งความเทิดทูนต่อ พระบารมีแห่งพระแม่มารีอา สร้างเพื่อแสดงถึงความส านึกในพระมหาการุณยข์องแม่พระ และ

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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ความศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ ที่ช่วยให้ เมืองโอโลมุก (Olomouc) และชาวเชกทั้งปวงรอดพน้จากโรคที่ระบาดและคร่าชีวิตชาว
เชกไปมากมายในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 18  ดว้ยเหตุน้ี เม่ือปี ค.ศ.2000 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ “เสาพระตรีเอกภาพ” เป็นมรดกโลก (World Heritage 

Site) ในฐานะที่เป็นตัวอย่างของการแสดงออกทางสุนทรียศิลป์แบบบาโรกที่งดงาม และยิง่ใหญ่ของทวีปยโุรป จากนั้นอิสระท่าน
เดินเล่นกลางจสัตุรัสกลางเมือง 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  NH Olomouc Congress Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) โอโลมุก – ลทิอมมสิ – คุทนา โฮร่า – ปราก 
07.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิทอมมิส (Litomysl) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมืองใน

แควน้โบฮีเมียตะวนัออก เป็นเมืองตั้งแต่ศตวรรตท่ี 13 เน่ืองดว้ยตั้งอยูบ่นเส้นทางการคา้ระหวา่ง แค้วนโบฮีเมีย (Bohemia) และ 
โมราเวีย (Moravia) เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ที่เจริญรุ่งเรืองบา้นเมืองสวยงามแบบเรเนสซอง และบารอค ตั้งแต่ศตวรรตท่ี 15 มี
คุณค่าจนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านเดินชมยา่นการคา้ โบสถป์ระจ าเมือง ยา่นเมืองเก่า และบา้นเรือนที่สวยงาม 
อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมือง และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮร่า (Kutna Hora) (ระยะทาง 88 
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของ ประเทศเชคเกีย (Czechia) ที่ได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมมรดกโลกที่ร ่ารวยด้วยเศรษฐกิจ สังคม ต้ังแต่ยคุกลาง  

12.30 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเร่ิมตน้ชมเมืองกนัที่ โบสถ์คอสนิสยะ “Kostnice Ossuary” หรือ โบสถ์กระดูก “Bone Chapel” โบสถ์
สุสานเลก็ๆ ตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษท่ี 14 และไดถู้กสร้างใหม่ในสไตลบ์ารอกโดยเจบีซานติน่ี ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นงานศิลปะ
แห่งความตายอนัน่ากลวั ประดบัตกแต่งดว้ยกระดูกมนุษย ์ท าเป็นฝ้า เพดาน โคมไฟระยา้ แท่นบูชา โดยกระดูกท่ีใชน้ี้ตั้งแต่ศตวรรษ

ที่ 16 มาจากสุสานที่อยูติ่ดกนันัน่เอง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซ็นต์บาร์
บารา “Church of Saint Barbara” หน่ึงในส่ิงก่อสร้างสไตลโ์กธิกที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก ว่ากนัว่าสวยงามกว่า มหาวิหารเซนต์วิตัส 
“St.Vitus’s Cathedral” แห่ง กรุงปราก (Prague) อิสระใหท้่านเดินเที่ยว 
กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prage) (ระยะทาง 71 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ) เมืองเก่าแก่ที่มีความสวยงามใน
ดินแดนของ ประเทศเชกเกีย (Czechia) อนัเลื่องลือ จึงมีผูค้นมากมายเดินทาง
แวะเวียนมาชมเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปีแห่งน้ี ที่ซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายทั้งโรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้ง

ศิลปะรูปแบบต่างๆ ท าให ้กรุงปราก (Prague) เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาต้ังแต่สมัยอาณาจักรโรมันและ
องค์การยเูนสโก้ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ NH Prague City Hotel หรือเทียบเท่า 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  เที่ยวกรุงปรากแบบเจาะลกึ!!!!  
07.00 น.           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้  พาทุกท่านเขา้สู่ ห้องสมุดสตราร์โฮฟ “The Strahov Monastery Library”  ตั้งอยูใ่นบริเวณ พระอาราม
สตราร์โฮฟ “The Strahov Monastery”  เป็น
หอ้งสมุดเกี่ยวกบัศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
ประกอบไปดว้ยหอ้งโถงใหญ่สองหอ้ง ตกแต่งเพดาน
ดว้ยปูนป้ันอยา่งสวยงาม มีอายมุากกว่า 800 ปี ภายใน
หอ้งบรรจุหนงัสือมากกว่า 130,000 เล่ม รวมถึง
หนงัสือที่พิมพก์่อนหนา้ ปีค.ศ. 1500 อีก 2,500 เล่ม 
และหนงัสือที่เขียนดว้ยลายมืออีก 3,000 เล่ม หนงัสือ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือหนงัสือค าสั่งสอนของ สตาร์โฮฟ 

(Strahov Gospel) ตั้งแต่ศวรรษท่ี 9 และแท่น
พิมพท์ี่มีช่ือเสียงโด่งดงัของ คริสต์โตฟี พลานติน 
(Christophe Plantin) จาก อันท์เวิร์บ 
(Antwerp) ประเทศเบลเยียม (Belgium)  กไ็ดถู้กเกบ็รวบรวมไวท้ี่น่ีเช่นกนั จากนั้นเดินเทา้สู่  จัตุรัสฮราดคานีย์  
“Hradcanske Square” บนฝ่ังตะวนัตกของ  แม่น ้าวัลตาวา “Vltava River” ใหท้่านไดแ้วะเกบ็ภาพความสวยงามของ 
ปราสาทแห่งกรุงปราก “Prague Castle” อนัเก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี เป็นปราการส าคญั และเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองไดรั้บ
การบูรณะในสมยัของพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ในสไตลแ์บบกอธิค และพระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นท าเนียบรัฐบาลในปัจจุบนั จากนั้น
พาท่านเดินออ้มไปดา้นหลงัเพื่อลงสู่ดา้นล่างระหว่างทางนั้นท่านจะไดเ้ห็นกรุงปรากทั้งเมืองตลอดทางลงจนถึงดา้นล่าง เดินลดัเลาะ
เส้นทางตามตรอกซอกซอยกนัต่อสู่ ริมแม่น ้าวัลตาวา “Vltava River” ใหท้่านไดช่ื้อชมความงามของ สะพานชาร์ล “Charles 

Bridge” สะพานเก่าแกส่ัญลกัษณ์ของเมืองน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมสะพานกนัสักพกัหากอากาศเป็นใจ เราจะไดเ้ห็นศิลปิน
เตม็สองขา้งทาง ทั้งนกัวาดภาพ นกัดนตรี ขบักล่อมตลอดความยาวของสะพานใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศบนสะพาน แลว้ที่บอก
ว่ากรุงปรากเป็นเมืองแห่งปราสาทพนัยอดนั้นจริงหรือไม่ หรือจะมองยอ้นกลบัไปเห็นปราสาทปรากกส็วย  จนไดเ้วลา  

พาท่านข้ึนสู่หอคอยสะพานชาร์ล “Old Town Bridge Tower” จุดชม สะพานชาร์ล “Charles Bridge” ที่สวยที่สุด 
 ท่านจะไดเ้ห็นวิวสะพานพร้อมกบัตวัปราสาทปรากแบบพาโนรามาเตม็ๆตา  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินเขา้สู่ จัตุรัสเขตเมืองเก่า “Old Town Square” เที่ยวชมสถานที่ส าคญั เช่น วิหารทีน “Church of 

Our Lady Before Tyn” ดา้นหนา้จะมีรูปป้ันของ Jan Hus ผูน้  าฝ่ายปฏิรูปศาสนาไดถู้กเผาที่น่ี ยงัมี โบสถ์เซนต์นิโคลาส  
“Church of St. Nicolas” อีกดา้นหน่ึงที่ไม่ควรพลาดชมคือ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ “Astronomical Clock” ที่ทุก 
ตน้ชัว่โมงนาฬิกาจะตีบอกเวลา และจะมีหุ่นสาวกของพระคริสตอ์อกมาจากช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวได้
เป็นอยา่งดี จนไดเ้วลา  

พาท่านข้ึนสู่ด้านบนของหอคอย นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ “Astronomical Clock” เพ่ือชมวิว Panorama ของกรุงปราก (Prague)  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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จากนั้นเดินต่อเพื่อทะลุไปอีกดา้นหน่ึงจะเป็น จัตุรัสเวนเชสลาส “Wenceslas Square” จตุัรัสน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยั
ของ กรุงปราก (Prague) อีกดว้ย สถานท่ีแห่งน้ีจะเร่ิมมีชีวิตชีวาข้ึนมา
หลงัจากพระอาทิตยต์กดินแลว้ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆ โรงภาพยนตร์ 
และไนทค์ลบัต่างๆ ที่เป็นจุดดึงดูดใจของนกัท่องเที่ยวให้มารวมตวักนั ยงั
เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ส าคญัๆทางประวติัศาสตร์ที่ผ่านมา เน่ืองจาก
พื้นท่ีในจตุัรัสแห่งน้ีมีสถานท่ีท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ไม่ไกลเกินที่จะ
เดินไดท้ัว่ถนนและเป็นการคุม้ค่าในการเดินแต่ละยา่งกา้วไปบนพื้นท่ีแห่ง
น้ีทางทิศเหนือสุดจตุัรัส คุณจะไดพ้บกบั นีโอ-เรไนซันเซ่ “Neo-

Renaissance” ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ และอาคารอีกหลงัที่มี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือ พระราชวังโครูน่า “Koruna Palace” เป็นอาคารท่ีครอบคลุมชอ็ปป้ิงอาเขตท่ีมีกระจกประกอบกนั
เป็นโดมอยา่งสวยงามไดส้ร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1911   

 *** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมค่ีาของท่าน อิสระท่านรับประทานอาหารค า่ และช้อปป้ิง ตามอธัยาศัย *** 
พักค้างคืน ณ NH Prague City Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) ปราก – โบฮีเมยีน พาราไดซ์ – คาร์โลว ีวารี 
07.00 น.      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี อ ำลำ กรุงปราก (Prague) เดินทางสู่ โบฮีเมียน พาราไดซ์ 
“Bohemian Paradis” (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) บริเวณ โบฮีเมียน พาราไดซ์ 
“Bohemian Paradise” เป็นเขตที่เลื่องลือกนัว่า มีธรรมชาติที่สวย
สดงามราวกบัสรวงสวรรค ์โดยมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ มีหินแท่งๆ เรียง
ตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นเหมือนพระเจา้ท าใหร่้วงลงมา และเป็นเป้าหมาย
ของนกัไต่เขาที่ตอ้งพิชิตใหไ้ดอ้ีกดว้ย ส่วนเราคิดว่าน่ีคือจุดชมวิวที่สวย
สุดอลงัการแถมยงัมีเยอะมาก จนอยูท่ ั้งวนักเ็ท่ียวไม่มีหมด เร่ิมจาก
น าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวมุมสูงบน ปราสาท “Trosky” ซากปรักหกัพงั
ของ ปราสาท “Trosky” ตั้งอยูป่ระมาณ 10 กม.ทางใตข้องเมือง Semily ซากปรักหกัพงัแปลกประหลาดของโกธิครูปร่าง
ปราสาทคลา้ยแตรปีศาจโผล่ออกมาจากพื้นดินถูกสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 14 และกลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของ โบฮีเมียน 
พาราไดซ์ “Bohemian Paradis” การก่อสร้างปราสาทบนหินภูเขาไฟสูงชนัสองแห่ง ท าให ้ปราสาท “Trosky”  เป็น
ปราสาทท่ีเขม้แขง็ และการเดินทางท าใหผู้ม้าเที่ยวไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบัประวติัของปราสาท หลงัจากนั้นพาท่านข้ึนบนัได 
บาบู “Barbu” สู่จุดชมวิวใต ้หอคอย เวอร์จิน “Vergin Tower” ซ่ึงเป็นมุมมองที่สวยไม่เหมือนใคร สามารถมองเห็นพื้นท่ี
โดยรอบของ โบฮีเมียน พาราไดซ์ “Bohemian Paradis” 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั  น าท่านเดินท่องเที่ยวตามเส้นทางชมป่าหินธรรมชาติ Hruboskalsko Sandstone Rocks   

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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และพาท่านชม ปราสาทวาวสเตรียร์ “Valdstejn Castle”  ปราสาทแบบ
กอธิคกลางป่าที่งดงาม กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองคาร์
โลวี วารี (Karlovy vary) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลส์บาด (Carlsbad) เป็น
เมืองท่ีมีการคน้พบน ้าแร่โดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ที่ด  ารงต าแหน่งเป็นพระ
จกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ Romance Puškin Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) คาร์โลว ีวารี – โลเกต็ – เชสกี ้ครุมลอฟ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านชม เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) หรือที่รู้จกักนัในนาม “เมืองน ้าแร่” แสนสวยที่สุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย
ลกัษณะเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝ่ัง แม่น ้าเทปล้า “Tepla River” ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อ
น ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการที่มีความร้อนถึง72 องศาเซลเซียสภายในจดัแสดงสายน ้าแร่ นกัท่องเท่ียว
สามารถชิมน ้าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพิเศษ ท่ีท  าจากพอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปา เพื่อรักษา
สุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชม เมืองเป็นอยา่งยิง่ อาทิ ชาโตว์ฮิลล์ “Chateau Hill” ไดรั้บการ
พฒันาและรวมเขา้กบั อาคารคอมเพล็กซ์ชาว์โตว์บาท “Complex Chateau Bath” ไดรั้บการออกแบบโครงสร้างโดย
สถาปนิกโอมานน์ สถาปัตยกรรมของตวัอาคารไดรั้บอิทธิพลจากคตินิยมสรรผสานซ่ึงเตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบ และ ของตกแต่ง
แบบอาร์ทนูโวจ านวนมาก, โบสถ์ของแมร่ี เมดิลีน “Church of St.Mary Magdalene” และ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และเซนต์
ปอลนิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย “Russian Orthodox Church of St. Peter and St. Paul” สร้างข้ึนในรูปแบบเดียวกนั
กบัมหาวิหารในออสตานคิโน ใน กรุงมอสโก (Moscow) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโลเก็ต (Loket)(ระยะทาง 14 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)  

12.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านผ่านชม ปราสาทโลเก็ต  “Loket  Castl”  ปราสาทสไตลโ์กธิคท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 บริเวณ
เนินเขาใจกลางเมือง โดยนกัท่องเที่ยวจ านวนมากมกัเดินทางมาในช่วงเทศกาลโอเปร่าประจ าปีซ่ึงจดัข้ึนโดยมีปราสาทเป็นฉากหลงั 
ช่ือของเมืองดงักล่าวมีความหมายว่า “ขอ้ศอก” เน่ืองจากเขตเมืองตั้งอยูภ่ายใตก้ารโอบลอ้มของแม่น ้า Ohre ทั้ง 3 ดา้นซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัการท างานของขอ้ศอกนัน่เอง น าท่านเดินเที่ยวใน เมืองโลเก็ต (Loket) เมืองเลก็ๆที่มีบา้นเรือนสวยน่ารัก เมืองท่ี
ไดรั้บการขนานนามว่าดูคลา้ย เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองท่องเที่ยวช่ือดงัของ ประเทศเช็กเกีย (Czechia) 
ยงัไงยงังั้น อิสระใหท่้านเดินชมเมืองพร้อมเก็บภาพความน่ารักของเมืองน้ีไดเ้ต็มท่ี จนเห็นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางออกสู่ 
เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 45 นาที)  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ  Gold Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทฮลูโบก้า – มวินิค (เยอรมนั) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองแห่งศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และเมืองน้ีได้ถูกน าไปลงไว้ใน
รายการมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การยเูนสโก้ในปี 1992  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของ แม่น ้าวัลตาวา “Vltava 

River” น าท่านผา่นชม ปราสาทครุมลอฟ “Krumlov Castle” และ โบสถ์โกธิกเซนต์ไวตัส “St.Vitus” ปราสาททีมี่ส่วน
หน่ึงเป็นป้อมปราการยคุกลาง และ อีกส่วนเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นยอดหนา้ผาอยา่งโดดเด่น จนสามารถมองเห็นวิวเมือง
โดยรอบ ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 และถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจาก ปราสาทแห่งกรุงปราก 
“Prague Castle” ดว้ยศิลปะ 3 ยคุ 3 สมยัผสมผสานกนัอยา่งลงตวัตั้งแต่กอธิคเรอเนสซองส์-บาร็อค จากนั้นอิสระท่านชมเมือง 
โดยจุดศูนยก์ลางของเมืองอยูท่ี่ จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ “Town  Hall Square” ใหท้่านไดช้มความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคาร
เก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั และไดรั้บการอนุรักษจ์นไดข้ึ้นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของโลก คุม้ค่าแก่การ
เยีย่มชมอยา่งมาก  และที่น่ีเป็นตวัอยา่งอนัโดดเด่นของเมืองเลก็ๆยุคกลางของยโุรปกลาง ที่มรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองน้ียงัคง
อยูใ่นสภาพเดิม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินทางเขา้ชม ปราสาทฮลูโบกา “The State Chateau of Hluboka”(ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 45 นาที) ปราสาทน้ีสร้างในทศวรรษที่ 13 โดย 

Wenceslas I เป็นศิลปะแบบ Gothic และในทศวรรษที่ 16 ไดรั้บการ
ตกแต่งเพิ่มเติม ดว้ยศิลปะแบบ Renaissance ต่ามาในทศวรรษที่ 18 
ตระกูล Schwarzenbergs กไ็ดเ้ขา้มาครอบครองปราสาทแห่งน้ี และ
ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบ Baroque กระทัง่ช่วงปี 1839 -1871 กไ็ดรั้บการ
ตกแต่งเพิ่มเติมแบบ English Neo-Gothic หอ้งภายใน ปราสาทฮลูโบกา 
“The State Chateau of Hluboka” มีถึง140 หอ้ง และมีหอคอยถึง
11 หอ ปราสาทแห่งน้ีมีผูเ้ขา้เยีย่มชมปีละประมาณ 100,000 คนเลยทีเดียว 

หลงัจากใหท้่านไดพ้กัผ่อน และช่ืนชมความสวยงามของปราสาทแห่งน้ีแลว้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค 
(Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) (ระยะทาง 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ Best Western Munchen Airport Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)  มวินิค – กรุงเทพ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค “Munich International Airport” 

 เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 925 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง 35 นาที) 
 

 

http://www.hit-tour.com/
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วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) 
 พร้อมดว้ยความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่านโดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 

และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 

ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มี

การตกลงกบัพนกังานขาย  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด

ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน

ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั

เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  

 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 81,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 80,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 75,900.-   บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน      ท่านละ 29,000.-   บาท 
พกัเด่ียวเพิ่ม       ท่านละ 12,000.-   บาท 
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อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา // มิวนิค – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พัก จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 ม้ือ และอาหารค ่า 5 ม้ือ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
6 อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน  
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน 

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าประเทศเช็กเกีย 
 

1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง(ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) ใบ

เปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วันที่เขา้ท างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 

5. หลักฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวันที่ออกไม่เกิน 15 วัน

จนถึงวันย่ืนวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเคล่ือนไหวย้อนหลัง 6 เดือน(เคล่ือนไหวทุกเดือน) โดยมีวันที่ล่าสุดในบัญชีไม่เกิน 7 วัน จนถึงวัน

ย่ืนวีซ่า (หากบัญชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน ถ้าจะให้ดีควรขอสเตทเม้นท์จากธนาคาร)  
 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายท าหนังสือการันตีจากธนาคาร ที่ระบุช่ือผู้เดินทางในหนังสือรับรองการันตี(พร้อมส าเนา

สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบัน โดยมีวันที่ล่าสุดในบัญชีไม่เกิน 1 อาทิตย์ จนถึงวันย่ืนวีซ่า) ส าเนาทะเบียนบ้าน และ
บัตรประชาชนของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

 ส าเนาหน้าบัตรเครดิต (ถ้ามี) 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าที่เขตหรืออ  าเภอเท่านั้น 

พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนั 

      ศูนย์ย่ืนวซ่ีา VFS ของ ประเทศเช็ค ตั้งอยู่ที่ตกึ สีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 15 ตดิกับ BTS ศาลาแดง 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เดก็อาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       

 
เง่ือนไขการจอง 
 
 1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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