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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 

Emirate Airline (EK)  โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

วันทีสอง ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์  • ป้อมชาวประมง  •  ล่องเรือแม่นาํดานูบ     

                                                                                                                                                                           ( - / กลางวัน / เย็น ) 

 

02.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK371 

***บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน*** 

***ตังแต่พเีรียด เม.ย.  เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา .  น.  ถึงดูไบเวลา .  น.   **** 

*** พเีรียดเดินทางวันท ี  –  มิ.ย.  ออกเดินทางเวลา .  น. ถึง ดูไบเวลา .  น. *** 

06.00 น.       แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK111 ***บริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครือง*** 
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***ตังแต่พเีรียด เม.ย.  เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา . น.  ถึงบูดาเปสต์เวลา .  น. *** 

 

11.45 น.            เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแลว้ออกเดินทางไปยงัจุดหมายแรกทีเมือง 

บูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของฮงัการีและเมืองชือดงัอีกแห่งของยุโรป (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชวัโมง)  เมืองทีถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออก ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมืองของประเทศที

มีอายุมากว่าร้อยปี นําท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซึงเคยใชเ้ป็นสถานที

จดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือกษตัริยแ์มทเธียส ซึงเป็นกษตัริยที์ทรงพระ

ปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างสิงก่อสร้างทีงดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมายซึงสร้างใน

สไตล์นีโอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์อง   พระ

เจ้าสตีเฟ่นที 1พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษ ที 11อยู่หน้าป้อมชาวประมง 

(FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาทีท่านสามารถชมความงามของแม่นาํดานูบไดอ้ยา่งดีป้อม
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แห่งนีสร้างขนึตงัแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน โดยจะล่องไปตามแม่นาํสายใหญ่ ชมอาคารบา้นเรือน

สถาปัตยกรรมริมสองฝังแม่นาํ เราจะไดเ้ห็นทงัวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี  ( 

HUNGARY PARLIAMENT ) ทีไดชื้อว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบั  ของโลก ทนัทีทีเห็นบอกได้

เลยว่านีคืออาคารรัฐสภาทีสวยทีสุดเท่าทีเคยสัมผสัมา รูปแบบนนัโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบนีโอโกธิก และมีจาํนวนหอ้งมากถึง  ห้องเลยทีเดียว 

จากนนั               พิเศษ !!! นําท่านล่องเรือแม่นาํดานูบอนัเลืองชือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปี

มาแลว้ทีตงัเรียงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึงงดงามเป็นทีราํลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท่านจะไดช้ม สะพานเชน 

สะพานถาวรแห่งแรกทีสร้างขา้มแม่นาํดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทุก

ชินทีใชใ้นการสร้างไดถู้กนาํมาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 
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คาํ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน  ( มือที  )   เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถนิทีห้ามพลาด *เป็นซุปเนือ หรือ หมู กับมันฝรัง 

เติมรสชาติเอกลกัษณ์พเิศษด้วยพริกปราปิก้า 

ทีพัก HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมทนีําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านนั  ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย -  วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลยีนทีพัก ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันทีสาม บูดาเปสต์  • OUTLET  • เวยีนนา  • พระราชวังเชินบรุนน์  

                                                                                                                                                                                 ( เช้า / - / เย็น ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม ( มือที  ) 

นาํท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ใหเ้วลาท่านได้

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

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

เทียง  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50  นาที ) เมืองหลวงของออสเตรีย และ

ดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองทีโมสาร์ทมาพาํนกัในยคุทีรุ่งเรืองของชีวิต นําท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน  

( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คาํวา่เชินน์บรุน นนั มี

ความหมายวา่ นาํพุร้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเริมสร้างในช่วงปี ค.ศ.  หลงัจากทีพระเจา้แม็กซีเมเลียนที 

 ไดซื้อทีดินบริเวณนี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันนัสร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราช

ประสงคใ์ห้มีความยงิใหญ่และสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบ์ูร์บง และดว้ยพระองคท์รงโปรด
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เหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนนีนันจึงไดชื้อ

อยา่งเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า  

จากนนั       นําท่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ทีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชม

โรงละครโอเปร่าทีสร้างขึนในระหว่างปีค.ศ.1863-1869แต่ตวัอาคารไดถู้กทาํลายไปในระหว่างสงครามโลกครังที2

และเปิดใหม่อีกครังในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE ) ซึงเป็นกลุ่มอาคารทีเคย

เป็นทีประทบัของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 13จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษที 20 จากนันนําชม 

โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนาซึงพระเจา้คาร์ลที 6 โปรดให้สร้าง

ขึนในปีค.ศ.1713 เพือเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนันเชิญช้อปปิงสินค้าเครืองแก้ว

สวาร็อฟสกีหรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือแฟชันวัยรุ่น

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

KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุงเวียนนา 
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คาํ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน  ( มือที  )  พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตล์เวียนนาและเมนู

ของหวาน Apple Strudel สุดคลาสสิก 

ทีพัก SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมทนีําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านนั  ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย -  วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลยีนทีพัก ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันทีสี  เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสก ีครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช       

                                                                        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มือที  ) 

 นําท่านเดินทางไปยงั 

ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกทีอยูท่่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ 

ตงัอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง ,  คน แต่มีนกัท่องเทียวเดินทางมาเยือนกว่า ,  คนต่อปี 

ดว้ยทศันียภาพตระการตา ทีธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึนทาํให้ 

เลยทีเดียว ใหท้่านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถนิ ( มือที  )  เมนูปราเทราซ์ 
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จากนนั  มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสก ีครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) ไข่มุก

แห่งโบฮิเมียน เมืองทีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.  (World Heritage)    

ดว้ยเอกลกัษณ์ทีบา้นเรือนมีหลงัคาสีส้ม มีแม่นาํวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคลา้ยๆ 

หยดนาํ ทาํให้เกิดภูมิทศัน์ทีงดงาม นําท่านชม ปราสาทเชสก ีครุมลอฟ  ด้านนอก ปราสาทที

รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึงตงัอยู่ริมฝังแม่นําวอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บริเวณคุง้นาํ ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง  จากนนันําท่านเดินทาง

สู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) 

คาํ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( มือที  ) 

ทีพัก             HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

(โรงแรมทนีําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านนั  ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย -  วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลยีนทีพัก ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 
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วันทีห้า เชสเก้ บูเดโจวิช• คาร์โลวี วารี  • ปราก                                                                                      

                                                                                                                                                                            (เช้า/กลางวัน/ -) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มือที  ) 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคาร์โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. ) 

ทีไดชื้อวา่เป็นเมืองแห่งสปาทีใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองทีมีชือเสียงไปทวัโลกวา่เป็นศูนยก์ลางบาํบดั

โรคภยัต่างๆ 

เทียง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน  ( มือที   )  เป็ดสไตล์โบฮีเมียน  
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นําท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี  วารี  ซึง

ปัจจุบนัเป็นทีนิยมของผูค้นทวัโลกทีจะมา

ใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชือทีมี

มาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองดืมนาํแร่ซึง

ตอ้งดืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้ว

พอร์ซเลนทีมีปากยนืออกมาเหมือนกานาํ  

จากนนั นํ า ค ณะ เดินท า งสู่  ก รุง ป ราก 

(PRAGUE) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 

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

สาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท 

และโรมแห่งอุดรทิศนําท่านชม สะพานชาร์ล ( CHARLE  BRIDGE ) สะพานหลกัสุดคลาสสิคทีโด่งดงัทีสุดของ

เมืองเชือมฝังเมืองเก่าและเมืองใหม่ทีถูกแบ่งดว้ยแม่นาํวอลตาวา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งนีเริมก่อสร้างในปี  ใช้

เวลาในการสร้างมากกว่า  ปีกว่าจะแลว้เสร็จ เดิมทีชือว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลียนชือมา

เป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ.  ตวัสะพานมีความยาว  เมตร และมีความกวา้งเกือบ  เมตร  เป็น  ในมุม

ถ่ายรูปทีท่านตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทงัปวง จากนนันาํท่าน

เดินเทียวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน

สมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  OLD TOWN HALL 

ทีสร้างมาตงัแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์  

ASTRONOMICAL CLOCK  ทีสวยงามและยงัตีบอกเวลา

ทุกๆชัวโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้

ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้พืนเมือง เช่น เครืองแกว้โบฮีเมียน หรือ

เลือกซือสินค้าแบรนด์ เนม อาทิ เ ช่น Louis Vitton, Furla, 

Gucci, Lacoste เป็นตน้ 
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คาํ อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ทีพัก                    HOTEL Duo  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมทนีําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านนั  ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย -  วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลยีนทีพัก ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วันทีหก ปราก  •  ปราสาทปราก • สนามบิน 

                                                                                                                                                                                     (เช้า/-/-) 



2006-2601-EUR01EK                                                     www.smileytour.com                                                                    Page 14 of 26 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือที  ) 

 

นําเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาททีสร้างมากว่า ,  ปี 

ครอบคลุมพืนทีถึง ,  ตารางเมตร เคยเป็นที

ประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นทาํเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทาง

ฝังตะวนัตกของแม่นาํวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนันมีสิงปลูกสร้างมากมายประหนึงเมืองๆ หนึง  นาํเขา้ชม

อาสน์วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึนตงัแต่ปี ค.ศ.  

สร้างขนึเพืออทุิศใหแ้ก่นกับุญวีตสั ผูส้ละชีวิตในช่วงยคุโรมนัราวปี  ก่อนทีพระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศตน

เป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นีใช้เวลาในการสร้างกว่า  ปี ภายในจะประดบัดว้ยกระจกสีและ Rose Window 

หน้าต่างทีออกแบบให้เป็นรูปคลา้ยกับดอกกุหลาบ จากนันไปชมอีก  จุดทีสวยไม่แพก้ัน นันคือ ถนนทองคํา 

(GOLDEN LANE ) โดยสาเหตทีไดชื้อว่าถนนทองคาํนนั เนืองจากบริเวณนีนันเป็นทีพาํนักของเหล่าช่างทองที
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อาศยัอยู่เป็นจาํนวนมากในช่วงทีมีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที

ท่านจะเห็นในปัจจุบนันนั มาจากพระราชดาํรัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ทีโปรดบูรณะ

ใหมี้ความสวยงามถูกใชเ้ป็นทีทาํการของรัฐบาล   ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK140 แวะเปลียนเครือง ***บริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครืองบิน*** 

 *** พเีรียดเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา .  น. ถึงดูไบเวลา .  น. *** 

วันทีเจ็ด             ดูไบ • กรุงเทพฯ 

00.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง 

03.  น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK376   บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน 

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

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

                    *** พเีรียดเดินทาง วันที  –  มิ.ย.  ถึงไทยเวลา .  น. *** 

 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการ

ปิดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี โดยทาง

บริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิในการเปลยีนโปรแกรมโดย

แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe วัน  คืน 

 ฮังการี - ออสเตรีย – เช็ก    โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK) 

 

** คณะเดินทางจาํนวน   ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  

 ภาษีนาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางนาํหนกักระเป๋าไม่เกิน  กก.กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ  ใบ 

 ค่าทีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ  ท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคา ผู้ใหญ่  

ท่านละ  

 

ราคา เด็กอายุ -  

ปีบริบูรณ์ พักกบั

ผู้ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ -  ปี

บริบูรณ์  พักกบั

ผู้ใหญ่  ท่าน 

 (เตียงเสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 

-  ปี

บริบูรณ์  พัก

กบัผู้ใหญ่  

ท่าน  

(ไม่มีเตียง) 

ท่านละ 

พักเดยีว

เพมิ 

ท่านละ 

วันท ี  –  มี.ค.  39,900.- 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 

วันท ี  –  เม.ย.  54,900.- 54,900.- 53,900.- 52,900.- 7,900.- 

วันท ี  เม.ย. –  พ.ค.  45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 7,900.- 

วันท ี  –  มิ.ย.  43,900.- 43,900.- 42,900.- 41,900.- 7,900.- 

รายละเอยีดเพมิเติม ราคา 

ชนัธุรกิจ EK เพมิเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ทีค่ะ*** 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกคา้มีตวัแลว้ EK หกัออก 20,000 
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 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบ,ุ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินและหัวหนา้ทวัร์นาํเทียวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิม % และ หกั ณ ทีจ่าย % 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน ,000,  บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

เงือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ,  บาท / ท่าน ชาํระพร้อมค่ามดัจาํทวัร์ 

 ไม่รวมนาํดืม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านาํหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดทีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ทิปสําหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน ท่านละ  ยูโร 

 

 

เงอืนไขการสาํรองทีนงั 

. บริษทัฯขอสงวนสิทธิคณะเดินทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

หรือเปลียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม เพือทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง 

. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 30,  บาท ส่วนทีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  วนั

มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง  วนั) 

กรณียกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง  วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าทัวร์ %จากราคาขาย และยึดเงนิมัดจําทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 
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 ยกเลกิน้อยกว่า  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธเิกบ็เงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณียกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลกิหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนภายใน  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล

,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธกิารคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธเิกบ็เงินค่าทัวร์ทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ขอสงวนสิทธิเลือนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ ไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทังสิน 

 

 

โรงแรมทีพกัและสถานทีท่องเทียว 

 

 สําหรับห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่  ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ  ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียงใหญ่กับเตียงพบัเสริม หรือไม่มี

ห้องพกัแบบ  เตียงเลย 



2006-2601-EUR01EK                                                     www.smileytour.com                                                                    Page 19 of 26 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตาํ จะมีบริการเครืองปรับอากาศ

เฉพาะในฤดูร้อนเท่านนั 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่านี ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาทีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทียวบิน, ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียว

เท่านนั (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่น้อยกวา่  เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทยและตา่งประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึงลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการท่องเทียว (ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย

แลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 
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 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลียน

ชือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขนึ ตามอตัราค่านาํมนัหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิปรับราคาตวั

ดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ

ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจทาํใหท้่าน

โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทาํให้ใบหนา้เปลียนไป ดงันนั ท่านตอ้งทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึงเป็นสิงทีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภที์ชดัเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนาํเงิน)เดินทางเพอืการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจาํเพอืประโยชน์ของทา่นเอง** 
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เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศเชก) 

ยืนวีซ่าแสดงตนทีศูนย์ยืนวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

การยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  10 - 15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาํหนดขึนอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยนืเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย  หน้า 

อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวีซ่าดว้ย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป (สีเลือดหมู) เท่านัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีนาํเงนิ) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืนๆ ทีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

. หนังสือเดินทาง 

***ในกรณีทถืีอพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
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รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด .  x  นวิ จาํนวน  ใบ       

 (พนืหลงัขาวเท่านนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก)สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ทีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลง

ไป  เดือน 

หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าทีเกิน  เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เขม้งวดเรืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยนืวีซ่า 

 

 

 กรณีผู้ เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครทมีีอายุ  ปีขนึไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้

ครอบคลุมค่าทัวร์ได้) 

 Bank Statement ยอ้นหลงั  เดือน ออกจากทางธนาคารเท่านนั 

 สาํเนาสมุดบญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทวัไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั  เดือน 

 (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน วนั ) ก่อนวนัยนื      

วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

สําคัญมาก !!! ห้ามทาํการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครังเดยีวก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด 

 

 กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้นั คือ 

 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพอืน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 

-  ตอ้งทาํเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร 

ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

- ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั  เดือนของบุคคลทีออกค่าใชจ่้าย 
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 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 

เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา้(พค. ) 

 กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน 

เป็นตนั 

 พนักงานทัวไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริมทาํงาน พร้อมระบุวันลา

และประเทศทีเดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 

 

 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 

 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลียน) 

 

 

 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

. เอกสารส่วนตัว 

. กรณีเด็กอายุไม่ถึง  ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 
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 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทงับิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนนั ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย  ฉบับ และ ภาษาองักฤษ  ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออาํเภอ* 

 

 กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ

ปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรทีสถานทูต

ดว้ย ทงัสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านนั) 

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวีซ่าเท่านนั 

 

เอกสารยืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลยีนและขออพัเดทเพมิเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพมิเติม 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจริงทีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัทีตอ้งสแกนลายนิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุาํกวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยนืวีซ่า 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่  10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์และวนัหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ทีกาํหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกียวข้องกับการพิจารณาใดๆทังสิน  

บริษัทเป็นเพียงตวัแทนทีคอยอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั ข้อมลูและเอกสารทกุอย่างต้องเป็นความจริงความ

บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท ีVISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
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ข้อมูลคําร้องขอยืน วีซ่า ประเทศเชก  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าประเทศเชก 

1.) ข้อมูลเกยีวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน  หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานทีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ทีอยูปั่จจุบนั(ทีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์ือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

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

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานทีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกยีวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึกษา และลงรายละเอยีดอืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

. ) ชือบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) ทีอยูข่องบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
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___________________________________________________________________________________ 

. ) เบอร์โทรศพัทที์ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       .)  ข้อมูลเกยีวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4. ) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา  ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัทีออกวีซ่า และวนัทีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบทีหนา้เชงเกน้ทีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       . . ) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  ___________________ 

.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุชือ   ความสัมพนัธ์   

 

 
 

 

 

 

 


