
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

• ลอ่งเรอืแม่น ำ้ดำนูบ ชมรฐัสภำทีส่ดุแห่งควำมสวยงำมของกรงุบูดำเปสต(Budapest) 
•  เขำ้ชมพระรำชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) อนัวจิติรตระกำรตำ 
• แวะเมอืงมรดกโลกที ่เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ำ้งำมแห่งโบฮเีมยี  
• สมัผสัมนตเ์สน่หข์องกรงุปรำก (Prague) ซึง่จะท ำใหค้ณุหลงรกัแบบไม่รูล้มื 
 *** เมนูพเิศษ....ซปุกูลาซ, หมูทอด และ เป็ดอบ *** 
 

  
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์T สำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

*** คณะเดนิทำงวนัที ่22 พ.ค.62 นัดเวลำ 22.00 น. ออกเดนิทำงสู่ดไูบ เวลำ 01.15 

น.*** 

วนัแรกของการเดนิทาง                         กรุงเทพฯ 



    

 

 
 

02.25 น. ออกเดนิทำงสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ EK 371 

05.35 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

08.50 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงบูดำเปสต ์โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 111 

12.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 

5 ช ัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช ัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลำคม 2562) ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเขำ้เมอืง น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศ

ฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงำมดว้ยศิลปวฒันธรรม

ของชนหลำยเชือ้ชำตทิีม่อีำรยธรรม รุง่เรอืงมำนำนกว่ำพนัปี ถงึกบัไดร้บักำรขนำนนำม

ว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ำดำนูบ” ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ำงดงำมตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันียภำพ

บนสอง ฝ่ั งแ ม่น ้ ำดำนูบ  น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่ง เ ต็มไปด ้วย

สถำปัตยกรรมโบรำณอนัทรงคณุคำ่ ถำ่ยรปูดำ้นนอกของอำคำรพระรำชวงัโบรำณ แลว้

ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถำนทีจ่ดั

พธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์ำแลว้หลำยพระองค ์ช ือ่โบสถม์ำจำกชือ่กษตัรยิแ์มทเธยีส  ซ ึง่

เป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรชีำสำมำรถมำก  และยงัเป็นกษัตรยิผู์ท้รงสรำ้งสิง่ก่อสรำ้งที่

งดงำมในเมอืงหลวงตำ่งๆ อกีมำกมำย ซ ึง่สรำ้งในสไตลนี์โอ-โกธกิ  หลงัคำสลบัสสีวยงำม

อนัเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถดัจำกโบสถเ์ป็นอนุสำวรยีข์องพระเจำ้สตเีฟ่นที ่1 

พระบรมรูปทรงมำ้ ผลงำนประติมำกรรมที่งดงำมของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้ำป้อม

ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดำที่ท่ำนสำมำรถชม

ควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบไดอ้ย่ำงดีป้อมแห่งนี้สรำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม

ชำวประมงฮงักำเรยีน จำกน้ันน ำท่ำนล่องเรอืแม่น ้าดานูบอนัเลือ่งช ือ่ ชมควำมงำม

ของทิวทศันแ์ละอำรยะธรรมฮงักำรใีนชว่ง 600-800 ปีมำแลว้ที่ต ัง้เรยีงรำยกนัอยู่ 2 

ฟำกฝ่ัง ชมควำมตระกำรตำของอำคำรต่ำงๆ อำท ิอำคำรรฐัสภำ ซ ึง่งดงำมเป็นทีร่  ำ่ลอื 

ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอำคำรประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจำกนี้

ท่ำนจะไดช้ม สะพำนเชน สะพำนถำวรแห่งแรกที่สรำ้งขำ้มแม่น ้ำดำนูบ โดยนำย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชำวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นกำรสรำ้งไดถู้ก

น ำมำจำกประเทศองักฤษเชน่กนั    

ค า่   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (ซปุกูลาซ ,Gulasch soup) 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั ACHAT PREMIUM หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง               กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต ์– ล่องเรอืแมน่ ้าดานูบ  



    

 

 
 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลำท่ำนได ้

อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมำกมำย 

เทีย่ง   อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บ่าย น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี 

จำกน้ันน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn 

Palace) แห่งรำชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซ ึง่มปีระวตักิำรสรำ้งมำตัง้แต่กลำงครสิตศ์ตวรรษที ่16 

และตอ่มำพระนำงมำเรยี เทเรซำ่ ใหส้รำ้งขึน้ใหม่อยำ่งสงำ่งำมดว้ยจ ำนวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหว่ำงปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดูรอ้น ชมควำมโอ่อ่ำของทอ้ง

พระโรงและพลบัพลำทีป่ระทบั ซ ึง่ไดร้บักำรตกแต่งอย่ำงวจิติรบรรจง ซ ึง่สวยงำมไม่แพ ้

พระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝร ัง่เศส จำกน้ันน ำชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 

Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวยีนนำ ซ ึง่พระเจำ้คำรล์ที่ 6 โปรดให ้

สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นกำรแกบ้นต่อควำมทุกขย์ำกของประชำชน จำกน้ัน

เชญิชอ้ปป้ิงสินคำ้เคร ือ่งแกว้สวำร็อฟสกี ้หรอืสินคำ้นำนำชนิด อำทิเช่น Louis 

Vitton,Gucci, รำ้นนำฬิกำ Bucherer, สินคำ้เสือ้แฟช ั่นวยัรุ ่นทันสมัย เช่น Zara, 

H&M ฯ9ฯ และสนิคำ้ของฝำก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสำรท์ ในย่ำนถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลำงกรงุเวยีนนำ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (หมูทอด ,Wiener Schnitzel) 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั BOSEI หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

เชา้  ออกเดนิทำงสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บำ้นมรดกโลกแสนสวย อำยกุวำ่4,500 ปี  

  เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสำบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขำและป่ำสเีขยีวขจ ีสวยงำมรำวกบัภำพวำด 

  กลำ่วกนัวำ่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอร ์

  ออสเตรยี และมทีะเลสำบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ำยำเมอืงนีว้ำ่เป็นไข่มุกแห่ง 

วนัทีส่าม                บูดาเปสต ์– OUTLET  – เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์

วนัทีส่ี ่          เวยีนนา – ฮลัสตทั – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูโดโจวซิ 



    

  ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage  

  เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหน่ึงท่ำนอยูใ่นภวงัคแ์ห่งควำมฝัน 

เทีย่ง   อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น ำชมเมืองที่

ไดช้ ือ่ว่ำเป็นเพชรน ้ำงำมแห่งโบฮเีมยี เมืองทีไ่ดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้ห ้

เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ ัง้อยู่รมิสองฝ่ังของ

แม่น ้ำวลัตำวำ ควำมโดดเด่นของเมอืงทีม่อีำคำรเก่ำแก่ตัง้แต่ยุคกลำงกว่ำ 300 ปี หลงั

ไดร้บักำรอนุรกัษแ์ละขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถำนที่ส ำคญัแห่งหน่ึงของโลก น าชม

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซ ึง่สรำ้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 

ถอืเป็นปรำสำทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมำจำกปรำสำทปรำ๊ก มีอำยุ

เกำ่แกก่ว่ำ 700 ปี ซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้

น ำ้ ฝ่ังตรงขำ้มเป็นยำ่นเมอืงเกำ่คลำสสคิ Senate Square และโบสถเ์กำ่กลำงเมอืง 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง เชสกี ้บูเดโจวชิ (Ceske Budejovic) 

ทีพ่กั   น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั MALY PIVOVAR HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 

 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น ำเดนิทำงสู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นเมอืงแห่งสปำทีใ่หญ่

ที่สุดของสำธำรณรฐัเช็ก เป็นเมืองที่มีช ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่ำเป็นศูนยก์ลำงบ ำบดัโรคภยั

ตำ่งๆ น ำเดนิชมเมอืงคำรโ์ลว ีวำร ีซ ึง่ปัจจบุนัเป็นทีนิ่ยมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมำใชบ้รกิำร

รกัษำสขุภำพตำมควำมเชือ่ทีม่มีำแตส่มยัโบรำณ เชญิทดลองดืม่น ำ้แรซ่ ึง่ตอ้งดืม่กบัแกว้

พเิศษโดยเฉพำะเป็นแกว้ พอรซ์เลนทีม่ปีำกยืน่ออกมำเหมอืนกำน ำ้ จำกน้ันเชญิเดนิเล่น

ตำมอธัยำศยัถำ่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ำรกั หรอื เลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (เป็ดอบ, Bohemian  

   Roasted Duck) 

บ่าย  เดนิทำงสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสำธำรณรฐัเชก็ อดตีเมอืงหลวง

ของสำธำรณรฐัเชคโกสโลวำเกยี ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เชน่ นครแห่งปรำสำท และ

โรมแห่งอุดรทิศ จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 

Bridge) สะพำนเก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ำว ัลตำวำ สไตลโ์กธิคที่สรำ้งขึน้ตั้งแต่กลำง

วนัทีห่า้                  เชสกี ้บูโดโจวซิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 



    

ครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจำ้ชำรล์ที ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่ำนักบุญทีต่ ัง้อยู่สอง

ขำ้งรำวสะพำนกว่ำ 30 องค ์จำกน้ันน ำท่ำนเดินสู่ประตูเมืองเก่ำ “Powder Gate” 

ขอบเขตเมอืงในสมยัโบรำณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รำ้ง

มำตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคอื นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) 

ที่สวยงำมและยงัตบีอกเวลำทุกๆช ัว่โมง อสิระใหท่้ำนเดนิเล่นชมเมือง ทัง้เมืองเก่ำ และ

เมอืงใหม่ตำมอธัยำศยั  

ค า่     อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรำ้งขึน้อยู่บนเนินเขำตัง้แต่สมยั

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมยัเจำ้ชำย Borivoj แห่งรำชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบนัเป็น

ท ำเนียบประธำนำธิบดีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนตว์ิตุส 

(St.Vitus Cathedral) อนังำมสงำ่ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที ่14   

นับว่ำเป็นมหำวหิำรสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปรำก ซ ึง่พระเจำ้ชำรล์ที่ 4 โปรดให ้

สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภำยในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษตัรยิส์ ำคญัในอดตี เชน่ พระเจำ้

ชำรล์ที ่4, พระเจำ้เฟอรด์นิำนดท์ี ่1 และ  พระเจำ้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  

11.30 น. น ำคณะเดนิทำงสู่สนำมบนิ เพือ่ใหท่้ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภาษ ี(Tax Refund) และ 

มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษภีำยในสนำมบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทำงกลบัสูด่ไูบ โดยสารการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 140 

23.50 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดูไบ น ำท่ำนเปลีย่นเคร ือ่ง เพือ่เดนิทำงตอ่ 

 
 
 
03.40 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

13.15 น. คณะเดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ 

 
**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

วนัทีห่ก   ปราก – ปราสาทปราก – สนามบนิ – ดูไบ  

วนัทีเ่จด็   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  



    

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหต ุ  

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตุสุดวสิยัทีท่ำง 

บรษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 10 ท่ำน ทำงบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบรษิัทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไข

ของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

สภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : มนตร์กัแม่น ้าดานูบ 
ฮงัการ ีออสเตรยี เชก 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทำ่นละ 

21-27 พ.ค. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 18,900 4,900 

03-09 ม.ิย. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 18,900 4,900 

รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์  

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 



    

10-16 ม.ิย. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 18,900 4,900 

17-23 ม.ิย. 62 33,900 33,900 33,900 33,900 18,900 4,900 

10-16 ก.ย. 62  33,900 33,900 33,900 33,900 18,900 4,900 

17-23 ก.ย. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 20,900 5,500 

24-30 ก.ย. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 20,900 5,500 

28 ก.ย.-04 ต.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 20,900 5,500 

30 ก.ย.-06 ต.ค. 62 38,900 38,900 38,900 38,900 23,900 5,900 

07-13 ต.ค. 62 38,900 38,900 38,900 38,900 23,900 5,900 

12-18 ต.ค. 62 38,900 38,900 38,900 38,900 23,900 5,900 

26 ต.ค.- 01 พ.ย. 62 38,900 38,900 38,900 38,900 23,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบุคคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 

         คำ่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

         คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 



    

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, 

คำ่น ำ้หนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้, คำ่รกัษำพยำบำล กรณี

เกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็น

จ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ (14 ยูโร ) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 ยูโร ) 

 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน 

1 วนันับจำกวนัจอง  

หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บักำรยนืยนัวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุคร ัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ 

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแตล่ะสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รำยบุคคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตวั หรอืไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูล

สมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพิจำรณำวซีำ่เป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มิใชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำร

พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 



    

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกบัทำงบรษิทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษิัทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซำ่ที่

คอ่นขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่ึกษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร ือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่น้ัน 

4. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวนัเร ิม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ ใหก้บั

ทำงบรษิัทดว้ย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซีำ่ และ

จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรบัตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำง

น้ันๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทำงบรษิทัไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 

ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเคร ือ่งบิน ซ ึง่มีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  

แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเคร ือ่งบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำย

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบิน

ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ 

สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและรำ่งกำย 

และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่น้ัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนักอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนักอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำม 

เสยีหำยตอ่ทำงบรษิทัและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน ำไป ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆ 

ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯจะท ำ 

    กำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้



    

    คอื คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ 

    ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่ คำ่มดัจ ำตั๋ว 

    เคร ือ่งบนิ หรอืคำ่ตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไม่ 

    ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร ไม่คนื 

    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่วำ่ 

    เหตผุลใดๆตำมทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำร ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  

  (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple   

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่ ี

   อณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  

    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะ 

   ทดัรตั และไม่มอีำ่งอำบน ำ้ ซ ึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจม ี

   ลกัษณะแตกตำ่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 



    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ  (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไป

ตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่

ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส ำเนำสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ ** 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  



    

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



    

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]……………………………………………………………………………………… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……………………. 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..………………… 

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน .................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื...................................................อเีมล................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.......................................ถงึวนัที.่....................................... 

 



    

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 


