
 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 

Emirate Airline (EK)  โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วันที่สอง ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์  • ป้อมชาวประมง  •  ล่องเรือแม่น ้าดานูบ     

                                                                                                                                                                           ( - / กลางวนั / เย็น ) 
 
02.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 

***บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน*** 
***ต้ังแต่พีเรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.20 น.  ถึงดูไบเวลา 05.35 น.   **** 
*** พีเรียดเดินทางวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.25 น. ถึง ดูไบเวลา 05.35 น. *** 

06.00 น.       แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 ***บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง***    



 
 

***ต้ังแต่พี่เรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.50น.  ถึงบูดาเปสต์เวลา 12.45 น. *** 

11.45 น.            เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยงัจุดหมายแรกที่เมือง 

บูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของฮงัการีและเมืองช่ือดงัอีกแห่งของยโุรป (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัว่โมง)  เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออก ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมืองของประเทศที่

มีอายมุากว่าร้อยปี น าท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานที่

จดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส ซ่ึงเป็นกษตัริยท์ี่ทรงพระ

ปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมายซ่ึงสร้างใน

สไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์อง   พระ

เจ้าสตีเฟ่นที่ 1พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่ 11อยู่หน้าป้อมชาวประมง 

(FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อม

แห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน โดยจะล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่ ชมอาคารบา้นเรือน



 
 

สถาปัตยกรรมริมสองฝ่ังแม่น ้ า เราจะไดเ้ห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี  ( 

HUNGARY PARLIAMENT ) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัทีที่เห็นบอกได้

เลยว่าน่ีคืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผสัมา รูปแบบนั้นโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบนีโอโกธิก และมีจ านวนหอ้งมากถึง 700 หอ้งเลยทีเดียว 

จากน้ัน               พิเศษ !!! น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปี

มาแลว้ที่ตั้งเรียงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นที่ร ่าลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน 

สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุก

ช้ินที่ใชใ้นการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

 



 
 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มือ้ที่ 1 )   เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิน่ที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรือ หมู กับ
มันฝร่ัง เติมรสชาติเอกลกัษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า 

ที่พัก HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่สาม บูดาเปสต์  • OUTLET  • เวียนนา  • พระราชวังเชินบรุนน์  

                                                                                                                                                                                 ( เช้า / - / เย็น ) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 2 ) 

น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ใหเ้วลาท่านได้

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50  นาที ) เมืองหลวงของออสเตรีย และ

ดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพ  านกัในยคุที่รุ่งเรืองของชีวติ น าท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน  

( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค  าวา่เชินน์บรุน นั้น มี

ความหมายวา่ น ้ าพรุ้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากที่พระเจา้แม็กซีเมเล่ียนที่ 

2 ไดซ้ื้อที่ดินบริเวณน้ี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันั้นสร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราช

ประสงคใ์หมี้ความยิง่ใหญ่และสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบ์ูร์บง และดว้ยพระองคท์รงโปรด



 
 

สีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนน้ีนั้นจึงไดช่ื้อ

อยา่งเป็นทางการวา่สีเหลืองเทเรซ่า  

จากน้ัน       น าท่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชม

โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกคร้ังที่2

และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE ) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารที่เคย

เป็นที่ประทบัของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากน้ันน าชม 

โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนาซ่ึงพระเจา้คาร์ลที่ 6 โปรดใหส้ร้าง

ขึ้ นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้ นเชิญช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองแก้ว

สวาร็อฟสก้ีหรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเส้ือแฟชั่นวยัรุ่น



 
 

ทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในยา่นถนนคาร์นท์เนอร์                ( 

KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มือ้ที่ 3 )  พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตล์เวียนนาและเมนู
ของหวาน Apple Strudel สุดคลาสสิก 

ที่พัก SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่ส่ี  เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสกี ้ครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช       

                                                                        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 



 
 

  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มือ้ที่ 4 ) 

 น าท่านเดินทางไปยงั 
ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกที่อยูท่่ามกลางขนุเขาและทะเลสาบ 
ตั้งอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอืนกว่า 800,000 คนต่อปี 
ดว้ยทศันียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึ้นท าให ้

เลยทีเดียว ใหท้่านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( มือ้ที่ 5 )  เมนูปราเทราซ์ 



 
 

 
จากน้ัน  มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสกี ้ครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) ไข่มุก

แห่งโบฮิเมียน เมืองที่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)    
ดว้ยเอกลกัษณ์ที่บา้นเรือนมีหลงัคาสีส้ม มีแม่น ้ าวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคลา้ยๆ 

หยดน ้ า ท  าใหเ้กิดภูมิทศัน์ที่งดงาม น าท่านชม ปราสาทเชสกี ้ครุมลอฟ  ด้านนอก ปราสาทที่
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง  จากน้ันน าท่านเดินทาง
สู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( มือ้ที่ 6 ) 
ที่พัก             HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 



 
 

วันที่ห้า เชสเก้ บูเดโจวิช• คาร์โลวี วารี  • ปราก                                                                                      

                                                                                                                                                                            (เช้า/กลางวนั/ -) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มือ้ที่ 7 ) 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคาร์โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. ) 

ที่ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศูนยก์ลางบ าบดั

โรคภยัต่างๆ 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มือ้ที่  8 )  เป็ดสไตล์โบฮีเมียน  



 
 

น าท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี  วารี  ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผูค้นทัว่โลกที่จะมา

ใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มี

มาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองด่ืมน ้ าแร่ซ่ึง

ตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้ว

พอร์ซเลนที่มีปากยืน่ออกมาเหมือนกาน ้ า  

จากน้ัน น าคณะเดินทาง สู่  ก รุงปราก 

(PRAGUE) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 

ช ม .  ) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

สาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท 

และโรมแห่งอุดรทิศน าท่านชม สะพานชาร์ล ( CHARLE  BRIDGE ) สะพานหลกัสุดคลาสสิคที่โด่งดงัที่สุดของ

เมืองเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งดว้ยแม่น ้ าวอลตาวา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในปี 1357 ใช้

เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแลว้เสร็จ เดิมทีช่ือว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปล่ียนช่ือมา

เป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตวัสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุม

ถ่ายรูปที่ท่านตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทั้งปวง จากนั้นน าท่าน

เดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน

สมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  OLD TOWN HALL 

ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์  

ASTRONOMICAL CLOCK  ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลา

ทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง เช่น เคร่ืองแกว้โบฮีเมียน หรือ

เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton, Furla, 

Gucci, Lacoste เป็นตน้ 

 



 
 

 

ค า่ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก                    HOTEL Duo  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่หก ปราก  •  ปราสาทปราก • สนามบิน 

                                                                                                                                                                                     (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ที่ 9 ) 

 

น าเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่

ประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยูบ่นเขาทาง

ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสร้างมากมายประหน่ึงเมืองๆ หน่ึง  น าเขา้ชม

อาสน์วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 

สร้างขึ้นเพือ่อุทิศใหแ้ก่นกับุญวตีสั ผูส้ละชีวติในช่วงยคุโรมนัราวปี 303 ก่อนที่พระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศตน



 
 

เป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ีใชเ้วลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดบัดว้ยกระจกสีและ Rose Window 

หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพก้ัน นั่นคือ ถนนทองค า 

(GOLDEN LANE ) โดยสาเหตที่ไดช่ื้อว่าถนนทองค านั้น เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นที่พ  านักของเหล่าช่างทองที่

อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกนั แต่ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่

ท่านจะเห็นในปัจจุบนันั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะ

ใหมี้ความสวยงามถูกใชเ้ป็นที่ท  าการของรัฐบาล   ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปล่ียนเคร่ือง ***บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน*** 

 *** พีเรียดเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ถึงดูไบเวลา 23.50 น. *** 

วันที่เจ็ด             ดูไบ • กรุงเทพฯ 

00.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.05 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376   บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 

                     ***  พีเรียด เม.ย.  เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 02.50 น. ถึงไทยเวลา 12.15 น. *** 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

                    *** พีเรียดเดินทาง วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ถึงไทยเวลา 12.30 น. *** 

 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการ
ปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทาง
บริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดย
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 7วนั 4 คนื 
 ฮังการี - ออสเตรีย – เช็ก    โดยสายการบินเอมเิรตส์  (EK) 

 

** คณะเดินทางจ านวน 30  ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  
ท่านละ  

 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปีบริบูรณ์ พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์  พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 (เตียงเสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี

บริบูรณ์  พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน  
(ไม่มีเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

วนัที ่10 – 16 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 

วนัที ่8 – 14 เม.ย. 63 54,900.- 54,900.- 53,900.- 52,900.- 7,900.- 

วนัที ่28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 7,900.- 

วนัที ่1 – 7 ม.ิย. 63 43,900.- 43,900.- 42,900.- 41,900.- 7,900.- 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK เพิม่เงินจากราคาเดิม ***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าที่ค่ะ*** 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK หกัออก 20,000 



 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  
✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,  
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 4,000 บาท / ท่าน ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร์ 
 ไม่รวมน ้ าด่ืม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 55 ยโูร 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 



 
 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 



 
 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท  าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

 



 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศเชก) 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

การยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาประมาณ  10 - 15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

*** สถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 
 

 

รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ  านวน 2 ใบ       

 (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก)สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลง
ไป 6 เดือน 
หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 

 

• กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครทีม่ีอาย1ุ6 ปีขึน้ไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่าทัวร์ได้) 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ออกจากทางธนาคารเท่านั้น 
• ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7วนั ) ก่อนวนัยืน่      
วซ่ีา   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
 

ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการยื่นวซ่ีาเดด็ขาด 
• กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 

-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 

***ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 



 
 

-  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เช่น สูติบตัร 
ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

- ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใชจ่้าย 

 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป   หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัทีก่  าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 



 
 

 
 

• หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

• กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ ์และวนัหยดุของ

ทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         

• ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เทา่นัน้ ข้อมลูและเอกสารทกุอยา่งต้องเป็นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทกุกรณี *** 

 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 
 



 
 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่ วีซ่า ประเทศเชก  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศเชก 

1.) ข้อมูลเกีย่วกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกลุ   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

 

             



 
 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต  าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท  างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกคา่ใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสมัพนัธ ์   

 
 
 

 

 

 

 


