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HILIGHT 
• เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

• เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์

• เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก  

• ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ 

• เดนิเลน่หมูบ่า้นฮลัสตทั หมูบ่า้นมรดกโลก 

• ชอ้ปป้ิงสนุกๆที ่Outlet in Parndorf 

• อรอ่ยกบั ขาหมูเยอรมนั,หมูทอดเวยีนนา, 

ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮเีมยีน และ อาหารไทย 

 
 

 

THE ULTIMATE 
EASTERN EUROPE :  
เยอรมน ีออสเตรยี เชก 

สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เดนิทาง:พฤษภาคม-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 42,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

 วนัที ่ 9-16 พ.ค. 62  42,900.- 

 วนัที ่ 12-19 ม.ิย. 62  42,900.- 

 วนัที ่ 14-21 ก.ค. 62  47,900.- 

วนัที ่ 6-13 ส.ค. 62  47,900.- 

 วนัที ่ 17-24 ก.ย. 62                                                                       43,900.- 

วนัที ่ 2-9,16-23 ต.ค., 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62                                                           43,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

 1                              กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

2 
กรุงเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ –  
เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

✈ O O 
MERCURE 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
มิว นิค  – ซ าลส์บ ว ร์ก  – ฮ ัล สต ัท  – 
เวยีนนา O O  O 

BOSEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– 
กรุงบูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ O O O 

ACHAT 
PREMIUM H. หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า  – 
OUTLET - เชสกี ้ครุมลอฟ O X O 

BELLEVUE  
หรอืเทยีบเทา่ 

6. 
เชสกี้ ครุมลอฟ - คารโ์ลวี วารี - กรุง
ปราก O O O 

DUO 

หรอืเทยีบเทา่ 

7. 
กรุงปราก – เขา้ชมปราสาทแห่งปราก – 
เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  
เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

  O ✈ ✈ 
 

8. กรุงเทพ   ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373  

***คณะเดนิทางวนัที ่9 – 16 พ.ค. 62 นดัเวลา 18.00 น. ออกเดนิทางเวลา 

21.05 น. และถงึ ดูไบ เวลา 01.00 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 นดัเวลา 17.30 น. ออกเดนิทาง

เวลา 20.35 น. และถงึ ดูไบ เวลา 00.50 น. *** 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

04.00 น. ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 53 ***คณะเดนิทาง

วนัที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถงึมิวนิค เวลา 

07.10 น. *** 

08.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ชั่วโมงในวนัที ่28 ตลุาคม 2562)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นเดนิทางสู่เขา้สู่น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา 

(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนแีละออสเตรยี น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินีย์

แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย 

ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของ

หอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร์  ซึง่เป็น

นักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิ

และฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขา

แอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้

เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
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และเบียร์ น าชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท  ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของ

ประวตัศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณน้ีเป็นที่ตัง้ของศาลาวา่การเมืองที่มรีูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ีชือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความ

งามของเมืองซาลสบ์วรก์ที่มคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบารอค

ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ 

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช ้

ภาษาเยอรมัน ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่ว

โลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสู่ ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่ง

อ อส เต รีย  แ ล ะ เป็ น พื้ น ที่ ม รด ก โล กข อ ง  UNESCO Cultural-Historical 

Heritage ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่เทีย่วชมหมู่บา้นแห่งน้ี แคเ่พยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืน

หนึ่งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) 

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นที่อัน

เขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมูทอดเวยีนนา) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– กรุงบูดาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวร์ก (มีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมา

ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่าง

สง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการ

ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้น าผ่าน

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่ แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อกีครัง้ในปี ค.ศ.

1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคย

เป็นทีป่ระทับของราชส านักฮปัสบูรก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษ

ที่  20 น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์ส เต เฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) 

สญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็น

การแกบ้นตอ่ความทุกขย์ากของประชาชน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

น าเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สูก่รงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ

ประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน

หลายเชื้อชาตทิี่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ” น าท่านชมเมืองที่ไดช้ือ่วา่งดงามตดิอันดบัโลก ดว้ยทัศนียภาพ

บนสอง ฝ่ั งแม่ น ้ าดานูบ  น าท่านชมบริเวณ  CASTLE HILL ซึ่ ง เต็ มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชม

บรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพธิี

สวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผู์ท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามใน

เมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลนี์โอ-โกธกิ  หลงัคาสลับสสีวยงามอนัเป็น

จุดเดน่ทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรม

รูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ

แม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

น าท่านล่องเรอืแม่น า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม

ฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ

อาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บน

ตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน
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ถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกร

ชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซ) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 กรุงบูดาเปสต ์– กรุงบราตสิลาวา่ – OUTLET - เชสกี ้ครุมลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวกั ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก 

ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตั ้ง เด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็น

พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ท าการของรัฐบาลสโลวัก และ 

พพิิธภัณฑแ์ห่งชาตจิากนั้นน าเขา้สู่ย่านเมอืงเกา่ (Old Town) ศูนย์กลางทางดา้น

ประวัตศิาสตร ์เป็นที่ตัง้ของอาคารที่ส าคัญต่างๆมากมาย น าท่านเดนิเทา้เขา้สู่บรเิวณ

จัตุรัสกลางเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็น

จัตุรัสที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญและสวยงามมากมาย รวมทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของศาลา

กลางเมอืง (Old Town Hall) ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อชว่งปี ค.ศ. ที่ 14 และในปัจจุบันได ้

ปรับเปลีย่นมาเป็นพิภธิภัณฑบ์ราตสิลาวา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นม

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

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

DIESEL และอื่นๆอกีมากมาย ***เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนั

ถดัไปแทน*** 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่

ไดช้ื่อวา่เป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมืองที่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห ้

เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของ

แม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลัง

ไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก จากน ัน้น า

ชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 

ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุ

เกา่แก่กวา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้
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น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
   เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา่  *** กรณีโรงแรมทีพ่ักในเมอืง

เชสกี ้ครุมลอฟ ไม่เพยีงพอตอ่คณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิย์า้ยไปนอนเมอืงขา้งเคยีง

ทดแทน *** 

วนัที ่6 เชสกี ้ครุมลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรุงปราก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งสปา ทีใ่หญ่

ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัย

ต่างๆ น าเดนิชมเมืองคารโ์ลว ีวารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิาร

รักษาสุขภาพ ตามความเชือ่ที่มมีาแตส่มัยโบราณ เชญิท่านทดลองดืม่น ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย 

 

เดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท 

และโรมแห่งอุดรทิศ จากน ัน้น าท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 14 

สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหลา่นักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 

องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, 

ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มจีุดเด่น

คือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา

ทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง ทัง้เมืองเก่า และเมอืงใหม่ตามอัธยาศยั เลอืก

ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงเกา่อย่างจุใจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 กรุงปราก – เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก – เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเข ้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (มีไกด์ท อ้งถิ่นบรรยายใน

พระราชวัง)  ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.

1918 เข ้าชมมหาวิหารเซนต์ว ิตุส  (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ย
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สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่

ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บ

พระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บัอนุญาต

ใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่

ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่าน

ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่

มากมาย   

11.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คนืภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK 140 ***คณะเดนิทางวนัที ่9-16 

พ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 15.00 น. และถงึสนามบนิดูไบ เวลา 22.55 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 15.30 น. และถงึ

ดูไบ เวลา 00.20 น. *** 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที ่8 ดไูบ – กรุงเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 384  

***คณะเดนิทางวนัที ่ 9-16 พ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.00 น. และถงึ

สนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 12.15น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึ

สนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 12.35 น. *** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ☺☺☺☺ 
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โปรแกรม :  THE ULTIMATE EASTERN EUROPE :  
เยอรมน ีออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี
8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

9-16 พ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 7,900.- 

12-19 ม.ิย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 7,900.- 

14-21 ก.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 7,900.- 

6-13 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 7,900.- 

17-24 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 

2-9 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 

16-23 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 

29 ต.ค. – 5 พ.ย.62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท  
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดนิทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดตอ่กลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดนิทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
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ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

           อตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที่  

           กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

           รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

           ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที่ 

6.      หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทัวรท์ัง้หมด 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง ือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
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อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัท าหนงัสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, คา่

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 
8.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่ส่วนตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีขึน้

ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
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. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


