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ปราก | คาโลว ีวาร ี|เชสกี ้คลมุลอฟ | ฮัลสตัท | มวินคิ | เวยีนนา | 

บราตสิลาวา | ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ 
 
 

 

 

 

BELOVED EASTERN EUROPE  

เชก ออสเตรยี เยอรมน ีสโลวกั ฮงัการ ี 9 DAYS 6 NIGHTS 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – มนีาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิเอ
มเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 ดูไบ – ปราก – คาโลว ีวาร ี 

01.35 น. ออกเดนิทางดูไบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 
** คณะเดนิทางวันที ่04 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึดูไบเวลา 05.00 น.** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปราก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 139 

** คณะเดนิทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.55 น. และถงึกรุงปราก เวลา 12.40 
น. ** 

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และ

จะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที ่27 ตุลาคม 2562)  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) 
ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็น
ศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใช ้

บรกิารรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดื่มน ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงปราก 
(Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึได ้

สมญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 ปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์- เชสกี ้ครุมลอฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใน

สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 
ชมมหาวหิารเซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาต
ใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. ดูไบ – ปราก – คาโลว ีวาร ี

วันที ่3. ปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส ์- เชสกี ้ครุมลอฟ 

วันที ่4. เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มวินคิ - จัตุรัสมาเรยีน พลาสท ์

วันที ่5. ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบล - เวยีนนา 

วันที ่6. เวยีนนา - เขา้ชมพระราชวังเชนิบรุนน์ – บราตสิลาวา - ย่านเมอืงเกา่ 

วันที ่7. บราตสิลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต ์- ล่องเรอืแมน่ ้าดานูบ 

วันที ่8. กรุงบูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – สนามบนิ – ดไูบ 

วันที ่9. กรุงเทพฯ 
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ใหญ่ทีสุ่ดในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของ
กษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชาร์ลที่ 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็น
ตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่

ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมี
รา้นขายของที่ระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากนั้นน าท่ านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 
Bridge) สะพานเกา่แก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระ

เจา้ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลือกซือ้สนิคา้
พื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน  จากนั้นน าท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.

1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง ใหเ้วลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้พื้นเมือง เช่น เครื่องแกว้
โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน ้า
งามแห่งโบฮีเมยี เมืองที่ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage) เมืองน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่

ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก 
น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาท
ทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้

วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square 
และโบสถเ์กา่กลางเมอืง   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GOLD HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
*** กรณีโรงแรมทีพ่กัในเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ไม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิย์า้ย
ไปนอนเมอืงขา้งเคยีงทดแทน *** 
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วนัที ่4 เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮลัสตทั – มวินคิ - จตัุรสัมาเรยีน พลาสท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ร ิม

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิ
ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให ้
ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูตั่วเมอืงมวินคิ (Munich) น าชมจตัุรสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่า

เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินิค บรเิวณน้ีเป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่ีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอ
ระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูรอ้น อิสระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมและของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 
ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AZIMUT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบล - เวยีนนา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก 
“วูลฟ์กัง อมาดอุิส โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมาย
ว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่

ประทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส าคัญยิง่ของบรรดา
ประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอั่นเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูทอดเวยีนนา) 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVUM HOTEL KAVALIER หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 เวยีนนา - เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– บราตสิลาวา - ยา่นเมอืงเกา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮั์บสบวร์ก 

(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระ
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นางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 
1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการ
ตกแต่งอย่างวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝรั่งเศส จากนั้นน าผ่านชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า 
ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และ
เปิดใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่

เคยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 น าชม
บรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจา้
คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นให ้

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวกั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกั้บ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ทีตั่ง้เด่นเป็น
สง่า อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ท าการของรัฐบาลสโลวัก และ 

พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตจิากนัน้น าเขา้สูย่า่นเมอืงเก่า (Old Town) ศูนยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นทีตั่ง้
ของอาคารที่ส าคัญต่างๆมากมาย น าท่านเดินเทา้เขา้สู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็
เปรยีบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็นจัตุรัสที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญและสวยงามมากมาย 

รวมทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของศาลากลางเมอืง (Old Town Hall) ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และใน
ปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นมาเป็นพภิธิภัณฑ ์

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 บราตสิลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง 
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่ น ๆอี กม ากม าย  ***

เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกับวันอาทติย์ในวันนั้น ทางบรษัิทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวง
ของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิี่มี อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้า
ดานูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่านลอ่งเรอืแมน่ า้

ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงราย
กันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร ่าลือ ดว้ย
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สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพาน
เชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ 
เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (การลอ่งเรอืขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรอืได ้หรอืมี
เหตุการณ์อืน่ๆจนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 10 ยูโรตอ่ทา่น) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ซปุกลูาซ) 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่8 กรุงบูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – สนามบนิ – ดูไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส () ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตริย์มาแลว้หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตรยิ์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิ์ผูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งใน
สไตลนี์โอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน 

11.30 น. น าเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.00  น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพ เทีย่วบนิที ่EK112 

** คณะเดนิทางวันที ่04 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.50 น. และถงึดูไบ เวลา 23.05 น. ** 
23.20 น. ถงึสนามบนิดูไบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK376 
** คณะเดนิทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.35 

น. ** 
13.15 น.
  

ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 
 

 
*********************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง BELOVED EASTERN EUROPE  
เชก ออสเตรยี เยอรมน ีสโลวกั ฮงัการ ี 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-12 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 5,900.- 

12-20 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 5,900.- 

26 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 24,100.- 5,900.- 

06-14 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,100.- 5,900.- 

25ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 

63 
59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,100.- 9,900.- 

03 –11 ม.ีค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศเชก 
(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน
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และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชก (ผู ย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจ านวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 EURO) 
7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ
ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก
เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น
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วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

ค่าทัวรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท าการจอง

ทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การ

ขอวซ่ีาของท่านในคร ัง้นี*้* 

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ต

ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม่ ทาง

สถานทูตจะไม่รบัยื่น หากเล่มไม่ได้รบัการอปัเดทรูปให้เป็น

ปัจจุบนั*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีขึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครอง

สามารถโอนเงนิใหค้รอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และ

หากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOE01 

 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร
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เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับ

บุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท าการจอง

ทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การ

ขอวซ่ีาของท่านในคร ัง้นี*้* 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาตปัิจจุบัน .................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบัน

ศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่....................................... ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 
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16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


