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ENJOY EAST EUROPE
ออสเตรยี เชก สโลวาเกยี ฮังการ ี

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินEVA Air (BR)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพมิท่านละ 

6 – 13 เมษายน 2566 75,900.- 10,900.- 

22 – 29 เมษายน 2566    69,900.-72,900.- 10,900.- 

8 – 15 พฤษภาคม 2566 69,900.-72,900- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 12/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรที์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คา โรงแรมทพีัก 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – ปราก ✈   NH PRAGUE 

3 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเกา่ปราก     NH PRAGUE 

4 ปราก – เชสกีครุมลอฟ  – ชาลส์บวร์ก – ปราก     BEST WESTERN PLUS AMADIA 

5 ชาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท –  กรุงบราติสลาวา่    NH GATE ONE 

6 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบดูาเปสต์ – ล่องเรอืแม่นา
ดานูบ 

   HOLIDAY  BEACH BUDAPEST 

7 บูดาเปสต์ – ปอมชาวประมง – เวยีนนา – สนามบิน    ✈  

8 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.

วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก 

วันทสีอง กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปราก 

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ไลน์ (EVA Airline) เทียวบินที BR 061 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 

ชัวโมง) หลังจากนันผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวง

ของป ระเท ศออสเต รีย  จากนัน นํ าท่ าน เข้าชมความงดงามของพ ระราช วังเชิ น บ รุน น์ 

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึงมปีระวัติการสร้างมาตังแต่กลางครสิต์ศตวรรษ

ที 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 

ห้องในระหว่างปค.ศ.1744 – 1749 เพือใช้เปนพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง

และพลับพลาทีประทับ ซึงได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์

ซายของฝรงัเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 จากนันนําคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรม

แห่งอุดรทิศ 

 

 

 

 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NH PRAGUE หรอืเทียบเท่า 

วันทสีาม ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมืองเก่าปราก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ทีสร้างขึนอยู่บนเนินเขาตังแต่สมัย

คริสต์ศตวรรษที 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึงเปนธรรมเนียบของ
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ประธานาธิบดีตังแต่ป ค.ศ. 1819 จนถึงปจจุบัน ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) 

อันงามสง่าด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที 14 นับว่าเปนมหาวิหารสไตล์โกธิคที

ใหญ่ทีสุดในกรุงปราก ซึงพระเจ้าชาร์ลที 4 โปรดให้สร้างขึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนทีเก็บพระ

ศพของกษัตริย์ทีสําคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชารล์ที 4, พระเจ้าเฟอรดิ์นานด์ที 1 และ พระเจ้าแมก

ซิมิเลียนที 2 เปนต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชม

พระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเปนหนึงในส่วนทีเก่าแก่ทีสุดของปราสาท ซึงใช้เปนทีประทับ

ของเจ้าชายโบฮีเมียนทังหลาย นําท่านเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึงปจจุบันมี

ร้านขายของทีระลึกวางจําหน่ายอยู่มากมาย จากนันนําท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่นาวัลตาวา สไตล์โกธิคทีสร้างขึนตังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที 14 

สมัยพระเจ้าชาร์ลที 4  ชมรูปปนโลหะของเหล่านักบุญทีตังอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนันนําท่านเดินเทียวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลา

ว่าการเมืองหลังเก่า (Old town Hall) ทีสร้างมาตังแต่ป ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นา ิกาดารา

ศาสตร์ (Astronomical Clock) ทีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ ชัวโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดิน

เล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมือง เช่น เครืองแก้วโบฮีเมียหรือเลือกซือสินค้าแบ

รนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนต้น 

เย็น รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NH PRAGUE หรอืเทียบเท่า 

วันทสี ี ปราก – เชสกคีรุมลอฟ – ซาลส์บวรก์ – สวนมิราเบลล์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เทียวชมเมืองทีได้ชือว่าเปน

เพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย เมืองทีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เปนเมืองมรดกโลกใน

ปรค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีตังอยู่ริมสองฝงของแม่นาวัลตาวา ความโดดเด่นของเมือง

ทีมีอาคารเก่าแก่ตังแต่ยุคกลางกว่า 300 ป หลังได้รบัการอนุรักษ์และขึนทะเบียนไว้ให้เปนสถานที
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สําคัญแห่งหนึงของโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง(เมนูพิเศษ เปดอบโบฮเีมยีนสไตล์เชค) 

 นําท่านชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึงสร้างขึนในปค.ศ.1250 

ถือเปนปราสาททีใหญ่เปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 

700 ป ซึงตังอยู่รมิฝงแม่นาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งนา ฝงตรงข้ามเปนย่านเมือง

เก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง หลังจากนันนําท่านออกเดินทางสู่เมือง

ซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองทีเปนบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิ

อุส โมสาร์ท” ทีมีชือเสียงก้องโลก โดยงเมืองซาลส์บวรก์มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยยีมชม

เขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกทีตังอยู่บนฝงแม่นาซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเปนทีประทับถาวรของ

อาร์คบิชอป และ เปนศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทีสําคัญยิงของบรรดาประเทศที

ใช้ภาษาเยอรมัน  นําท่านชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึงเปนฉากหนึงในการถ่ายทํา

ภาพยนตร์เรอืง “มนต์รกัเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ทีโด่งดังไปทัวโลก 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก BEST WESTERN PLUS AMADIA หรอืเทียบเท่า 

วันทหี้า ซาลส์บวรก์ – ฮัลสตัท – บราติสลาวา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยทีมีอายุกว่า 4,500 ป เปนเมืองที

ตังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและปาสีเขียวขจีทีมีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า

เปนเมืองทีโรแมนติกทีสุดใน Salzkammergut เขตทีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที

สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว่าเปนไข่มุกแห่งออสเตรีย และเปนพืนทีมรดกโลก

ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึงท่านอยู่ในภวังค์

แห่งความฝน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทรา้ท์จากทะเลสาบฮัลสตัท

ย่าง) **ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้  ทางบริษัทขอเปลียนเปนปลาชนิดอืนจาก

ทะเลสาบฮลัสตัทแทน** 

 จากนันนําเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศ

สโลวัค (Slovak) ตังอยู่ริมฝงแม่นาดานูบทีบริเวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และ

ใกล้กับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก นําท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซงึเปนทีตังของรฐัสภา

แห่งสโลวัก นําท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึงเปน

อาคารทรงสีเหลียมผืนผ้าตังอยู่บนเนินเขา รมิฝงแมน่าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี จากนันนําท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าทีสวยงามของกรุงบรา

ติสลาว่า 
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เย็น รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NH GATE ONE หรอืเทียบเท่า 

วันทหีก บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรอืแม่นาดานูบ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านอิสระเพือช้อปปง

สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, 

,ARMANI, FURLA  , GUESS, LACOSTE, COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , 

CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI  

และอืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 นําท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการ ี(Hungary) ซึงได้ชือว่าเปนเมืองทีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน

หลายเชือชาติทีมีอารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันป ถึงกับได้รบัการขนานนามว่าเปน “ไข่มกุแห่ง

แม่นาดานูบ”  ชมเมืองทีได้ชือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝงแม่นาดานูบ นํา

ท่านล่องเรอืแม่นาดานูบอันเลืองชือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการีในช่วง 

600-800 ปมาแล้วทีตังเรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร

รัฐสภาซึงงดงามเปนทีราลือ ด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 

365 ยอด นอกจากนีท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีสร้างข้ามแม่นาดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชินทีใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจาก

ประเทศอังกฤษเช่นกัน  

(การล่องเรือขึนอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นาในแม่นาอาจกลายเปนนาแข็ง 

จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อืนๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน

จํานวน 10 ยูโรต่อท่าน) 
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รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง 

ทีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรอืเทียบเท่า 

วันทเีจ็ด บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส - ปอมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวง

แหวน - สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึงเต็มไปด้วยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้าน

นอกของอาคารพระราชวังโบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) 

ซึงเคยใช้เปนสถานทีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือกษัตริย์

แมทเธียส  ซึงเปนกษัตริย์ทีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิงก่อสร้างที

งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม

อันเปนจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถัดจากโบสถ์เปนอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟนที 1 พระบรม

รูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมทีงดงามแห่งศตวรรษที 11 ตังอยู่ทางด้านหน้า ปอมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมอืงบูดาเปสทีท่านสามารถชมความงามของแมน่าดานูบ

ได้เปนอย่างดี ปอมแห่งนีสร้างขึนตังแต่ปค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน จากนันนําท่าน

เดินทางข้ามพรมแดน เช็ก-ออสเตรีย สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพนืทีอันเขียวชอุ่มของปาไม้แห่งออสเตรีย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง(เมนูพิเศษ ซุปกุลาซ) 

 นําท่ าน ผ่าน ช ม  ถ น น ส าย วงแ ห วน  (Ringstrasse) ที รายล้อ ม ไป ด้วยอ าคารอั น งดงาม

สถาปตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีสร้างขึนในระหว่างปค.ศ.1863-1869 แต่ตัว
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อาคารได้ถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครังที 2 และเปดใหม่อีกครังในปค.ศ.1955 และผ่านชม

พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึงเปนกลุ่มอาคารทีเคยเปน 

 นําท่ าน ผ่าน ช ม  ถ น น ส าย วงแ ห วน  (Ringstrasse) ที รายล้อ ม ไป ด้วยอ าคารอั น งดงาม

สถาปตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีสร้างขึนในระหว่างปค.ศ.1863-1869 แต่ตัว

อาคารได้ถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครังที 2 และเปดใหม่อีกครังในปค.ศ.1955 และผ่านชม

พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึงเปนกลุ่มอาคารทีเคยเปนทีประทับของราช

สํานักฮัปสบูร์ก มาตังแต่ครสิต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที 20 

 ได้เวลาอันสมควรนําเดินทางสู่สนามบิน เพือให้ท่านมีเวลาในการทําการคืนภาษี (Tax Refund) 

และมเีวลาในการเลือกซอืสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเทียวบินที BR 062 

วันทแีปด กรุงเทพฯ 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

 

อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

ENJOY EAST EUROPE ออสเตรยี เชก สโลวาเกีย ฮังการ ี 

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินEVA Air (BR) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว 

6 – 13 เมษายน 2566 75,900.- 10,900.- 

22 – 29 เมษายน 2566    69,900.-72,900.- 10,900.- 

8 – 15 พฤษภาคม 2566 69,900.-72,900- 10,900.- 
 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 12 EUR/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ดีูแลคณะจากเมอืงไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
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เงือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มสีัญชาติไทย 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีน 

เงือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนังจะยนืยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน 

***ในกรณทีีต้องการให้บรษัิทยืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มคา่มัดจํา*** 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวนัจอง หากไมส่่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อัตโนมัติ 

3. เมอืได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ทีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าที ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที

เกิดขนึ 

5. การยนืวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและ

ยนื รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพอืประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแล

คณะทัวร์ทังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 



 

GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮงัการ ี8 วัน 5 คืน BR 

 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอืประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

- เบยีประกันเรมิต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบยีประกันเรมิต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอีายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลคา่เพมิ 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครอืงดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 23 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีคา่ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขนึราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก รวมคา่บริการยนืวีซ่า (6,000.-บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถิน  (12 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) 

เงือนไขการชําระคา่ทัวรส่์วนทเีหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนจรงิ 

 

 

 

 



 

GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮงัการ ี8 วัน 5 คืน BR 

 

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรยีมเอกสารยืนวซี่าและการยนืวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเปนดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขนึ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบรษัิทฯ ทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ทีค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรอืงการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที

ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่เท่านนั 

4. หนังสือเดินทางต้องมอีายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยนืคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบรษัิทด้วย เนอืงจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคําร้องขอวีซ่า 

และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวีซ่าไม่ตากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนันๆ และพาสปอร์ต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพมิเติมเรอืงตัวเครอืงบินและทนีงับนเครอืงบิน 

1. ทางบรษัิทได้สํารองทีนังพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธกิารเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ซึงมค่ีาใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างน้อย 

3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการ

บนิกําหนด เช่น ต้องเปนผูที้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเรว็ในกรณทีีเครอืงบินมี

ปญหา เชน่ สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพ

และรา่งกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขนึอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที

เช็คอินเท่านัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ

ตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึง เพือเปนการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเปนลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึง เพือทํา
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เรอืงขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดังนี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ทีเกิดขนึจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น คา่มัดจําตัวเครือง คา่บรกิารแลนด์ ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ ไมคื่นเงินค่าทัวร์ทังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหักเงินในบางส่วนนัน เนืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียวไปแล้ว เช่น การมัดจําทีนังบัตรโดยสารเครืองบิน  การจอง

 ทีพัก  และ ค่าใช้จ่ายทจํีาเปนอืนๆ  เปนต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มกีารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวรทั์งหมดทีชําระแล้ว ไมว่่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไมเ่ดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ ิไม่อาจเรยีกร้องคา่บรกิารและเงินมัดจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

เงือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บปวย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

 เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว
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 เครืองบินหรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จํานวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ทังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไมว่่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบรษัิทของสงวนสิทธใินการ ไม่คืนค่าทัวรทั์งหมด 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติา 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลให้คา่โรงแรมสูงขนึมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั  

       และไม่มีอ่างอาบนา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทําการ 

ยืนวีซ่าแสดงตนทศีูนย์ยืนวีซ่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยืนวซี่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยึดติดกับการยืนขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เรอืย ๆ** 
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1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสาํหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยนืวีซ่าด้วย)  

**ในกรณีทีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่า

จะมเีงือนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตต้องการเพมิเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอ

วีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนรีวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย** 

***ในกรณี เด็กทีอายุตากว่า 18 ป หากรูปในหน้าแรกของ

พาสปอร์ตไม่ตรงกับในปจจุบัน รบกวนทําพาสปอร์ตใหม่ ทาง

สถานทูตจะไม่รับยืน หากเล่มไม่ได้รับการอัปเดทรูปให้เปน

ปจจุบัน*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ       (พนื

หลังขาวเท่านนั ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือ

เครอืงประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมึก และรูปจะต้องไม่

ซากับวีซ่าเก่าทีเคยมี) 

3 หลักฐานการเงิน ชือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

3.1 กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จา่ยเอง (ผู้สมัครทีมอีายุ16 ปขนึไปออกค่าใช้จา่ยเองได้)  

3.1.1 Bank Statement ออมทรพัย์ของธนาคารทัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน ทีออกโดย

ธนาคาร (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วค่อยปรบัยอดเงินในบัญชีไม่

เกิน 7 วันก่อนวันยนืวีซ่า 

3.2 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเปน พ่อ แม่ พีน้อง ทีมี

สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน ในกรณีของลูกค้าทียนืเกษียณอายุ หากให้บุตรออกค่าใช้จา่ยให้ 

จะต้องเปนบุตรทีเดินทางด้วยเท่านัน) 

3.2.1. ต้องทําเปนหนังสือรบัรองคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เปนต้น 

3.2.2 Bank Statement ทีออกโดยธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกคา่ใชจ้่าย ปรับยอดเงินใน

บัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืนวีซ่า 

**ผู้เดินทางทีมอีายุตังแต่ 18 ปขนึไป จะต้องมบัีญชอีอมทรพัย์ส่วนตัวและขอ Bank Statement มาด้วย

ทุกท่าน ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรอืมผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม  
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**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณอ์อมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณอ์อมทรพัย์ต่างๆ 

4 หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที 

โฉนดทีดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเรมิทํางาน, วันลางาน 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้คําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรยีนทีออกจากสถาบันทีกําลังศกึษาอยู่  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้คําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

5เอกสารสว่นตัว 

- สําเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน) 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ป ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
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เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทบีิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใด

เปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณเีด็กอายุตากว่า 18 ป บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับ

บุตรทีสถานทูตด้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน) 

7. ท่านไม่จําเปนต้องเซ็น รบัรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวีซ่าเท่านนั 

เอกสารยืนวีซา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออัพเดทเพมิเติมได้ทกุเวลา หากทางสถานทูต

แจ้งขอเพมิเติม 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเกนประเทศเชก 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเปนจรงิ เนืองจากจะมผีลต่อการพิจารณาวีซา่ของท่าน) 

 

ชือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเกิด………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาติปจจุบนั .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตา่งจากปจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผู้เยาว์ กรุณากรอก ชอืตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มอํีานาจปกครอง/

ดูแลผู้เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจจุบนั(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสอืผ้า ขายอาหาร เปนต้น) 

........................................................................................................ 

13. ชือบริษัทหรือรา้นค้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  สําหรับนกัเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัท์ทีทํางาน................................................................. 

14. วีซ่าเชงเกนทีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตังแต่วันที........................................ ถึงวันที.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพอืการขอวีซ่าเชงเก้นกอ่นหนา้นี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................ 

**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืนออกให้(ญาติ/บรษัิท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชือ.................................................   

สงิทีช่วยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
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   เงินสด     สงิทีช่วยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ทีพักทีมีผู้จัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให ้

   ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืนๆ (โปรดระบุ)     อืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซา่เปนดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกยีวข้องใดๆทังสนิ ทังนบีรษัิท

เปนเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั 

 


