
 
 

CODE: QR213 
EAST EUROPE 5 ประเทศ◊ เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน 

 
EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 คุม้เวอร!์!! 

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบ

ของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี  ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์

แหง่ราชวงศฮ์บัสบ์ูรก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรงุปราก ชมความงดงาม

อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ า้ดานูบที ่

ฮงัการ ี บูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานูบ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบั

โลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

พเิศษ!!! เมนขูาหมเูยอรมนั, เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ปลาเทราทย์า่งเกลอื 



 
 

สายการบนิ 

5 ดาว ระดบัโลก 

บรกิารอาหาร 

ไป-กลบั 

บนเครือ่ง 

กระเป๋าเดนิทาง 

30 KG. 

ถอืขึน้เครือ่ 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดไฟทบ์นิ ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมาย

เหต ุ

22 – 29 ม.ีค. 63  

QR833 22MAR BKK-DOH 19.35-23.15 

QR059 23MAR DOH-MUC 02.15-06.40 

 

QR200 28MAR BUD-DOH 16.20-23.35 

QR980 29MAR DOH-BKK 02.25-12.55 

44,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก  

0-2 ปี /Infant  

50 % ของราคา

ทวัร ์

  

12,500 25 

 

25 เม.ย.–02 พ.ค. 63 

QR981 25APR BKK-DOH 19.40-23.00 

QR059 26APR DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 01MAY BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 02MAY DOH-BKK 02.10-12.55 

48,900 12,500 25 

 

22 – 29 พ.ค. 63 

QR833 22MAY BKK-DOH 21.10-00.30+1 

QR059 23MAY DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 28MAY BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 29MAY DOH-BKK 02.10-12.55 

44,900 12,500 25 

 

06 – 13 ม.ิย. 63 

QR981 06JUN BKK-DOH 19.40-22.45 

QR059 07JUN DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 12JUN BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 13JUN DOH-BKK 01.55-12.55 

44,900 12,500 25 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร **  

** เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.15// QR059 DOH-MUC 02.15-06.40 
RETURN:       QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 // QR980 DOH-BKK 02.25-12.55  
 

 

วนัทีห่น ึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

15.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตร

โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

19.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน กรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR833  

23.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

      
วนัทีส่อง         สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์– มวินคิ                     

                                                                                                                                                 อาหารเทีย่ง,เย็น 

02.15 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059 

06.45 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้ น า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau)(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณ

เขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ พเิศษ!!! เมนขูาหมเูยอรมนั 

 



 
 

บา่ย น าท่ าน เดินทางขึ้นป ราสาทโดย  Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

Neuschwanstein Castle(ระยะทาง124กม.2ช.ม) ถา่ยรูปดา้นนอก ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่

บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย สรา้งในสมัยพระ

เจา้ลดุวจิที ่2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ.1845-86 เป็น

ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ชม

ความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้ับการตกแต่ง

อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซึง่

เป็นนักประพันธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานยิง่ จากนัน้ น า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich)(ระยะทาง127

กม.2.30ช.ม) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีเป็น

เมืองหลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) 

และเป็นหนึ่งในเมืองมั่ งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็น

รัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์มาก่อน ก่อนที่จะผนวก

เขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม 

และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขา

หมูทอด เพรทเซล และเบียร์ จากนั้น น าท่านเทีย่ว

ชมไฮไลทเ์ด่นของเมอืงถ่ายรูปดา้นนอก ไม่ว่าจะ

เป็ น  อ ลิอ ัน ซ์  อ ารีน่ า  (Allianz Arena) สน าม

ฟุตบอลที่ได้รบัฉายาว่าเป็นเรอืยาง  ดว้ยรูปร่าง

ลกัษณะทีดู่จะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้าก

ถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามส าหรับการ

ซอ้มและแขง่ของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ อลอิันซ ์

อารีน่า ยังมีสสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้ง

จากวัสดุชนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศของ

องคก์ารนาซ่าอีกดว้ย โอลมิปิก  ทาวเวอร์ (Olympic 

Tower) หอคอยสัญญาณวทิยุและโทรทัศน์ที่สูงถงึ 

291 เมตร โดดเด่นเหนือเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จุด

ชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ ์มา

เรยีนพลัสซ ์(Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมืองในเขต

เมืองเก่าที่เป็นเหมือนจุดเริม่ตน้ของการท าความรูจ้ัก

กบัมวินคิ ปัจจุบันทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีส่ าหรับงานพธิี

ตา่งๆ ทีส่ าคญัของเมือง บรเิวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน์ี้

ทา่นจะไดเ้ห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่

ไดใ้ชท้ าการแทนศาลาว่าการเกา่ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกต

ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อย่างประณีต ศาลาว่าการเกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยู่

ในบรเิวณจัตุรัสมาเรียนพลสัซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมืองมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะ

ผ่านมากว่า 700 ปี แตก่็ยังสวยและสง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรูปดา้นนอก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ อาหารจนี 

   ทีพ่กั :  Holiday Inn Express Munich City West  ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นที่พักไปพักเมืองใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิตดิงานแฟร ์หรือมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์ – สวนมริาเบล – ฮลัลส์ตทัท ์– Ceske Budejovice       

                                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg)(ระยะทาง144กม.2.30ช.ม) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ 

ประเทศเยอรมนี  ซ ึ่งมีว ิวทิวทัศน์สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ของออสเตรีย  เนินภูเขาหญา้ สลับ

ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชมเมืองซาลบูรก์

ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบรเิวณเมือง

เก่าจึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่

บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขต

ตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวีเอก

ในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โม

สารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็น

สถานทีถ่่ายท าของภาพยนตเ์รื่อง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนัน้ น าท่านชม

สวนมริาเบล(Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบลที่มีการจัดสวนในสไตลบ์าร็อกที่โด่งดัง ใหท้่านเก็บ

บันทกึภาพประทบัใจ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่  พเิศษ เมน ูGrilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30ช.ม) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 

4,500 ปี เมืองทีต่ัง้ อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 

กล่ า วกั น ว่ า เป็ น เมื อ งที่ โ รแ มน ติกที่ สุ ด ใน

Salzkammergut เข ต ที่ อ ยู่ บ น อั พ เพ อ ร์

ออสเต รีย  และมีท ะเลสาบสวยถึง  76 แห่ ง 

ออสเตรีย ให ้ฉายาเมืองนี้ ว่ าเป็ นไข่มุ กแห่ ง

ออสเตรีย และเป็นพื้นทีม่รดกโลกของUNESCO 

Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆ

ที่ เ ซ็ น ท ร ัล ส แ ค ว ร ์ ( Central Square 

Marktplatz) จัตรุัสกลางเมืองทีโ่ดดเด่นดว้ยรูป

ปั้นโฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล

ต่างๆดว้ย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่

เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง221กม.

3.15ช.ม)   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที5่  

   ทีพ่กั: Hotel Maly Pivovar  ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Ceske Budejovice ตดิงาน

แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice – เชสกี ้ครมุลอฟ – ฮลัลส์ตทัท ์                             

                                                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) น าท่านชม

เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมืองทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลก

ใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคาร

เก่าแก่ตัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก 

น าทา่นถา่ยรูป ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งข ึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่



 
 

เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ

เก่าแก่กว่า 700 ปี ซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Vltava 

River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั้นใหท้่าน

ถ่ าย รูป ด ้า น น อก กั บ  Klet’s Observatory แล ะ  Egon 

Schiele Art Centru  m จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมือง

คารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน า้พุรอ้น (ระยะทาง 241 

กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที7่  

                       พเิศษ!! เมน ูเป็ดโบฮเีมยีม 

บา่ย น าท่านไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานที่ที่มีบ่อน ้ าพุ รอ้นถึง 5 แห่งในอาคารเดียวกัน   และ Market 

Colonnade อาคารบ่อน ้ารอ้นทีส่รา้งเป็นลายฉลสุขีาว มลีวดลายทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่ ซ ึง่อกีส ิง่หนึง่ทีพ่ลาดไม่ได ้

เมื่อมาเยือนบ่อน ้ารอ้นแต่ละบ่อคอืการชมิน ้าแร่ธรรมชาต ิทีม่ีรสชาตแิตกต่างกันไป อีกทัง้ที่นี่ยังมีภาชนะพเิศษ

ส าหรับดื่มน ้าแร่อีกดว้ย เรียกว่า แกว้พอร์

ซเลน ซึง่เป็นแกว้ที่มีลักษณะคลา้ยกาน ้า 

โดยพอร์ซเลนแต่ละบ่อก็จะสรา้งขึ้นมา

แตกตา่งกนัใหเ้หมาะสมกับน ้าแร่ในบ่อนัน้ๆ 

ซึง่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแกว้

พอร์ซเลนเป็นของที่ระลกึอีกดว้ย และน า

ท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่ง

เป็ นอั งค ารรูปท รงสวยงามในรูปแบบ

ของนีโอ-บาร็อค เป็นลานน ้าพุเตน้ระบ า

โดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter 

and Paul Cathedral เพื่อถ่ายรูป   ได ้

เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก 

(Prague) (ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที8่ อาหารทอ้งถิน่  

   ทีพ่กั:  Bedbank Olympik Prague  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่กัไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน เวยีนนา ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีห่า้           ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 

                                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง, เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา

วหิาร เซนต ์วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพธิีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่า

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระ

เจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้

ชาร์ลที่ 4,พระเจา้เฟอร์ดนิานด์ที่ 1 และพระเจา้แมกซมิิเลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal 

Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮีเมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชม



 
 

ย่านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง ปั จ จุบั นมี ร า้นข ายของที่ ร ะล ึก วางจ าห น่ ายอยู่ ม ากมาย  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที1่0  

บา่ย น าเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava)(ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศสโลวาเกีย  ตั ้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าดานูบที่

บรเิวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการ ี

และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น น า

ทา่นเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่(Bratislava 

castle)(ถ่ าย รูป ด ้าน นอก )ซึ่ง เป็ น อาคารท รง

สี่เหลี่ยมผืนผา้ตั ้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮ ิลล์ร ิมฝ่ัง

แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 

ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหายจากนั้นมีการก่อสรา้ง

เรื่อยมา และมีการก่อสรา้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-

1964 ซึง่ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี้ และอสิระเดนิ

เลน่ถา่ยรูป 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที1่1  

   ทีพ่กั:  Holiday Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมืองใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาว่าตดิงานแฟร ์หรือ

มเีทศกาล**  
 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 

                                                                                                                                        อาหารเชา้, เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่2  



 
 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูงและ

พื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม ้

ออสเตรยีชมถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไป

ด ้ ว ย อ า ค า ร อั น ง ด ง า ม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชม

โรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งข ึน้ใน

ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปใน

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และเปิดใหม่  อีกครัง้ในปีค.ศ.
1955, ผ่ า น พ ร ะ ร า ช วั ง ฮ อ

ฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่

13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 จากนั้น เดนิทางไปน า

ท่ าน ถ่ าย รูป ด า้น นอกที่  พ ระราช ว ัง เชิน บรุน น ์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมี

ประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และ

ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งข ึน้ใหม่อย่างสง่า

งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.

1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่า

ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการ

ตกแต่งอย่างวจิ ิต  บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์
ซ า ย ส์ข อ งฝ รั่ ง เศ ส  น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป ด ้า น น อ ก ที ่

พระราชวงัฮอฟบูรก์ เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลาง

กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังใน

ปัจจุบันเป็นที่พ านักและท าเนียบของประธานาธิบดี

ออส เต รีย  ถัด ไป เป็ น  Upper Belvedere ซึ่ ง เป็ น

สถาปัตยกรรมบาโรก ต่อมาใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอกอีกที ่

Strauss Garden Vienna หรืออนุ เสารีย์ที่ เวียนนา 

และเดนิเล่นที่ City Hall จากนั้นไดเ้วลาชอ้ปป้ิงน าท่าน

เดิ น ท า ง สู่  McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเ้วลาท่านได ้

อิสระชอ้ป ป้ิ งส ินคา้แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการ

รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
บา่ย             น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ ขา้มพรมแดนสู ่กรุง

บูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ่ง

ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารย

ธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการ

ขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ”   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที1่3 อาหารจนี  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  
 



 
 

   ทีพ่กั: Park Inn By Radisson Budapest   4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบดูาเบสตดิงานแฟร ์ หรอืมี

เทศกาล**  

วนัทีเ่จ็ด         บดูาเบส – สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport                                            

              อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่4  
น าท่ านถ่ายรูปที่  สะพานเชน (Chain Bridge) หรือ

สะพานโซ ่เป็นหนึง่ในสะพานทีส่วยทีส่ดุในยุโรปทีส่รา้งขา้ม

แม่น ้ าดานูบ สะพานนี้ เปิดใชใ้นปี  1849ถือไดว้่าเป็นดั่ง

สญัลักษณ์ของบูดาเปสท ์สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวร

แห่งแรกที่ทอดตัวขา้มแม่น ้ าดานูบ สรา้งโดยวิศวกรชาว

อังกฤษชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกช ิน้ลว้นน ามา

จากอังกฤษ เป็นสะพานทีม่ีความสวยงามอย่างมาก ทีส่ะพาน

เชนนี้มีรูปปั้นแกะสลักสงิหโ์ตทีส่ะพาน และมีเรื่องราวต านาน

ตา่งๆ มากมายทีม่ักจะเชือ่มโยงกบัสะพานแห่งนี้ เชน่มตี านาน

เล่าว่าสงิโตเฝ้าอยู่ทั ้ง 2 ฝ่ังของสะพานนี้ไม่มีล ิ้นเป็นตน้ 

สะพานนี้อนุญาตใหเ้ดนิขา้มไดใ้นเวลากลางคนืววิจะสวยงาม

เป็นอย่างยิง่ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน และเพื่อใหไ้ดช้ม

ทศันียภาพทีง่ดงามทีส่ดุ ถดัไปชม Elizabeth Bridge และ 

Parliament จากมุมสูง จากนั้น น าท่าน ล่องเร ือแม่น ้า

ดานูบ อันเลืองชือ่ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรม

ฮังการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่

งดงามเป็นที่ร ่าลอืดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิบนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็ก

ทกุช ิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่น าทา่นเชค็อนิเดนิทางกลบั 

16.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
23.35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

02.25 น.         ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 

12.55+1 น.    เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 



 
 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์
- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพัก

เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์
8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 



 
 

8. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยั ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  
มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ ัง้นี ้
ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Czech Republic) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย **โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวีซ่าเชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 



 
 

 

2. รปูถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของ

ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนา

ใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวี

ซา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่น

ท างานปัจจุบัน   โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ที่เร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาที่

ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช  ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิาน

ตามปกตหิลงัครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสาร

ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น 

สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมีอาย ุ

30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 



 
 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสาม ี  ในกรณี

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสี่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ีประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้

อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ทีม่ีรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มี

ประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

 

 ทัง้นี้ ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เทา่นัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทนัท ี!! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั ้งช่วย

ประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน

จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 



 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเชก็) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจบุัน กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

 



 
 

18. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณี

วซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


