
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

• เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์

• เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก  

• ลอ่งเรอืแมนํ่ &าดานบูอนัเลื)องชื)อ 

• เดนิเลน่หมูบ่า้นฮลัสตทั หมูบ่า้นมรดกโลก 

• ชอ้ปปิ& งสนกุๆที) Outlet in Parndorf 

• อรอ่ยกบั ขาหมเูยอรมนั,หมทูอดเวยีนนา, 

ซุปกลูาซ, เป็ดโบฮเีมยีน และ อาหารไทย 

 

THE ULTIMATE 
EASTERN EUROPE :  
เยอรมน ีออสเตรยี เชก 

สโลวกั ฮงัการ ี
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เดนิทาง:พฤษภาคม-ตลุาคม 62 
ราคาเร ิ)มตน้เพยีง 42,900.- 

ทวัร์



 

 กาํหนดการเดนิทาง 

 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 คํ)า โรงแรมที)พกั 

 1                             กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ –  
เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ ✈ O O 

MERCURE 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา O O  O 
BOSEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– 
กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ &าดานบู O O O 

ACHAT PREMIUM 
H. หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ก รุงบู ด า เป ส ต์  – ก รุงบ ราติส ล าว่า  – 
OUTLET - เชสกี& ครมุลอฟ O X O 

BELLEVUE  
หรอืเทยีบเทา่ 

6. เชสกี& ครมุลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก O O O 
DUO 

หรอืเทยีบเทา่ 

7. 

กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – 
เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  
เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

  O ✈ ✈ 
 

8. กรงุเทพ   ✈ ✈ ✈ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที) 1 กรงุเทพ  
18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ที"คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที)ยวบนิที) EK 373  

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

21.05 น. และถงึ ดไูบ เวลา 01.00 น. *** 

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

เวลา 20.35 น. และถงึ ดไูบ เวลา 00.50 น. *** 

วนัที) 2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี)ยนเครื)อง 

04.00 น. ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที)ยวบนิ EK 53 ***คณะเดนิทาง

วนัที) 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึมวินคิ เวลา 

07.10 น. *** 

08.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิ"นชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชั"วโมง และจะเปลี"ยนเป็น 7 ชั"วโมงในวันที" 28 ตลุาคม 2562)  ผ่านขั 5นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร จากนั5นเดนิทางสู่เขา้สู่นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา 

(Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที"สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรีย  นําท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์

ซึ"งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั 5งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึ"งเป็น

ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที" 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ 

ที"ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์ด วา้กเนอร์  ซึ"งเป็นนัก

ประพันธเ์พลงที"ทรงโปรดปรานยิ"ง  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที"ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิ

และฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ"งในเมืองมั"งคั"งที"สุดของยุโรป ซึ"งมีพรมแดนติดเทือกเขา

แอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที"จะผนวกเขา้

เป็นสว่นหนึ"งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั 5งดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื"องชื"อ ซึ"งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล 

และเบียร์ นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ"มตน้ของ

 
 



 

ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี5เป็นที"ตั 5งของศาลาวา่การเมอืงที"มรีปูแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที"งดงามซึ"งสรา้งขึ5นในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที" 19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร 

คํ)า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที)พกั  เขา้สูท่ ี)พกั โรงแรม MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที) 3  มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั5นเดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ที"มชีื"อเสยีงกอ้งโลก นําเที"ยวชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ที"มคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคที"

ตั 5งอยู่บนฝั"งแม่นํ5าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นที"ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ 

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลิกที"สําคัญยิ"งของบรรดาประเทศที"ใช ้

ภาษาเยอรมัน ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden) ซึ"งเป็นฉากหนึ"งในการถ่ายทํา

ภาพยนตรเ์รื"อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที"โดง่ดังไปทั"วโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

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

เมอืงที"ตั 5งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด 

กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที"โรแมนตกิที"สดุใน Salzkammergut เขตที"อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี 

และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี5วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และ

เป็นพื5นที"มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ใหเ้วลาท่านเดนิ

เล่นเที"ยวชมหมู่บา้นแห่งนี5 แค่เพียงเดนิเที"ยวชมเมอืงเสมือนหนึ"งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน จากนั5นนําท่านเดินทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื5นที"อันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่ง

ออสเตรยี 

คํ)า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (หมทูอดเวยีนนา) 

ที)พกั  เขา้สูท่ี"พัก โรงแรม BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที) 4 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– กรงุบดูาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมนํ่ &าดานบู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศ์ฮับสบวรก์ (มีไกด์ทอ้งถิ"นบรรยายในพระราชวัง) ซึ"งมีประวัตกิารสรา้งมา

ตั 5งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที" 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ5นใหม่อย่าง

สง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื"อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาที"ประทับ ซึ"งไดรั้บการ



 

ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั"งเศส จากนั5นนําผ่าน

ชมถ น น ส าย วงแห วน  (Ringstrasse) ที" แ วดล อ้มไปด ว้ยอาคารอั น งดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที"สรา้งขึ5นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั 5งที" 2 และเปิดใหม่อกีครั 5งในปี ค.ศ.

1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ"งเป็นกลุม่อาคารที"เคยเป็น

ที"ประทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั 5งแต่ครสิตศ์ตวรรษที" 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที" 

20 นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึ"งพระเจา้คารล์ที" 6 โปรดใหส้รา้งขึ5นในปีค.ศ.1713 เพื"อเป็นการแกบ้น

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

นําเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สูก่รุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ

ประเทศฮังการ ีซึ"งไดช้ื"อว่าเป็นเมอืงที"ทันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน

หลายเชื5อชาตทิี"มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไขมุ่กแหง่แมนํ่5าดานูบ” นําทา่นชมเมอืงที"ไดช้ื"อวา่งดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนียภาพ

บนสองฝั"งแมนํ่5าดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ"งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึ"งเคยใชเ้ป็นสถานที"จัดพธิสีวมมงกฎุให ้

กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื"อโบสถม์าจากชื"อกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึ"งเป็นกษัตรยิท์ี"ทรง

พระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ"งกอ่สรา้งที"งดงามในเมอืงหลวง

ตา่งๆ อกีมากมาย ซึ"งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ที"สดุ

ในศตวรรษที" 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที" 1 พระบรมรูปทรงมา้ 

ผลงานประติม ากรรมที" งด งามของศตวรรษ ที"  11 อยู่หน ้า  ป้ อม ช าวป ระม ง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที"ท่านสามารถชมความงามของ

แมนํ่5าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี5สรา้งขึ5นตั 5งแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน 

นําท่านล่องเรอืแม่นํ &าดานูบอนัเลื)องชื)อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม

ฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที"ตั 5งเรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั"ง ชมความตระการตาของ

อาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ"งงดงามเป็นที"รํ"าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บน

ตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี5ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน

ถาวรแห่งแรกที"สรา้งขา้มแม่นํ5าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว

องักฤษ เหล็กทกุชิ5นที"ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

คํ)า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (ซุปกลูาซ) 

ที)พกั  เขา้สูท่ ี)พกั โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที) 5 กรงุบดูาเปสต ์– กรงุบราตสิลาวา่ – OUTLET - เชสกี& ครมุลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที"

ใหญ่ที"สุดของประเทศสโลวกั ตั 5งอยู่รมิฝั" งแม่นํ5าดานูบที"บรเิวณพรมแดนของสโลวัก 

ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava Castle) ที"ตั 5งเดน่เป็นสงา่ อดตีเคยเป็นพระราชวัง

ที"ประทับของกษัตรยิ ์แตปั่จจบุนัเป็นที"ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ พพิธิภัณฑแ์หง่ชาติ

จากนั5นนําเขา้สูย่า่นเมอืงเกา่ (Old Town) ศูนยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นที"ตั 5ง

ของอาคารที"สําคัญตา่งๆมากมาย นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง ที"ไมใ่หญ่

มากนักแต่ก็เปรยีบเสมอืนจุดศูนยก์ลางและจุดนัดพบ เป็นจัตุรัสที"รายลอ้มไปดว้ยอาคาร

สําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั5งยังเป็นที"ตั 5งของศาลากลางเมอืง (Old Town 

Hall) ที"ถูกสรา้งขึ5นเมื"อช่วงปี ค.ศ. ที" 14 และในปัจจุบันไดป้รับเปลี"ยนมาเป็นพิภิธ

ภัณฑ์บราตสิลาวา จากนั5นนําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ5 ง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื"นๆอีกมากมาย ***เนื)องจาก 

OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ั&น 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกี& ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที"ได ้

ชื"อวา่เป็นเพชรนํ5างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที"ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมอืงนี5ตั 5งอยูร่มิสองฝั"งของแมนํ่5าวัล

ตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที"มอีาคารเกา่แกต่ั 5งแต่ยุคกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการ

อนุรักษ์และขึ5นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที"สําคัญแห่งหนึ"งของโลก จากน ั&นนําชม

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ"งสรา้งขึ5นเมื"อปีค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาทที"ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แก่

กวา่ 700 ปี ซึ"งตั 5งอยูร่มิฝั"งแมนํ่ &าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ5า ฝั"งตรง

ขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํ)า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที)พกั    เขา้สูท่ี"พัก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา่  *** กรณีโรงแรมที"พักในเมอืง

เชสกี5 ครมุลอฟ ไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrยา้ยไปนอนเมอืงขา้งเคยีง

ทดแทน *** 

วนัที) 6 เชสกี& ครมุลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที"ไดช้ื"อว่าเป็นเมอืงแห่งสปา ที"ใหญ่

ที"สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงที"มชีื"อเสยีงไปทั"วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัย



 

ต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นที"นิยมของผูค้นทั"วโลกที"จะมาใชบ้รกิาร

รักษาสขุภาพ ตามความเชื"อที"มมีาแต่สมัยโบราณ เชญิท่านทดลองดื"มนํ5าแร่ ซึ"งตอ้งดื"ม

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที"มปีากยื"นออกมาเหมอืนกานํ5า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย 

 

เดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ

โรมแหง่อดุรทศิ จากน ั&นนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพาน

เกา่แกข่า้มแมนํ่5าวัลตาวา สไตลโ์กธคิที"สรา้งขึ5นตั 5งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที" 14 สมัยพระ

เจา้ชารล์ที" 4 ชมรูปปั5นโลหะของเหล่านักบุญที"ตั 5งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์

จากนั5นนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลา

ว่าการเมอืงหลงัเก่า (Old Town Hall) ที"สรา้งมาตั 5งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 

นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที"สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ

ชั"วโมง อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง ทั 5งเมอืงเกา่ และเมอืงใหม่ตามอัธยาศัย เลอืกซื5อ

สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปปิ5งใกลเ้มอืงเกา่อยา่งจใุจ 

คํ)า  รับประทานอาหารคํ"า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที)พกั  เขา้สูท่ี"พัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที) 7 กรงุปราก – เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก – เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) (มไีกดท์อ้งถิ"นบรรยายในพระราชวัง)  

ที"สรา้งขึ5นอยู่บนเนินเขาตั 5งแต่สมัยครสิต์ศตวรรษที" 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่ง

ราชวงศ ์Premyslids ซึ"งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตั 5งแตปี่ ค.ศ.1918 เขา้ชม

มหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมัยศตวรรษที" 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที"ใหญ่ที"สดุในกรุงปราก ซึ"งพระ

เจา้ชารล์ที" 4 โปรดใหส้รา้งขึ5นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที"เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญ

ในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที" 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี" 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี"ยนที" 2 

เป็นตน้ (กรณีมพี ิธภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที"เป็นหนึ"งในส่วนที"เก่าแก่ที"สุดของปราสาท ใช ้

เป็นที"ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั 5งหลาย แลว้เด ินชมย่านช่างทองโบราณ 

(Golden Lane) ซึ"งปัจจบุนัมรีา้นขายของที"ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย   

11.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิ เพื"อใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา

ในการเลอืกซื5อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที"ยวบนิที" EK 140 ***คณะเดนิทางวนัที) 9-16 



 

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

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

ดไูบ เวลา 00.20 น. *** 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื"อรอเปลี"ยนเที"ยวบนิ 

วนัที) 8 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที"ยวบนิที" EK 384  

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

สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.15น. *** 

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

สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.35 น. *** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  THE ULTIMATE EASTERN EUROPE :  

เยอรมน ีออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี"ยวเพิ"ม 
ทา่นละ 

9-16 พ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.- 

12-19 ม.ิย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.- 

14-21 ก.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 23,900.- 7,900.- 

6-13 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 23,900.- 7,900.- 

17-24 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.- 

2-9 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.- 

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

29 ต.ค. – 5 พ.ย.62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี)ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื)อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที)น ั)งจะยนืยนัเมื)อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั&น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี)เดนิทาง ที)มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื)อทาํการจองควิยื)นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื)อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที)ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที)  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั&ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ&น 

5. การยื)นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั&นตอนการยื)นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั&งแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื)น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื)อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที) 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั)งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที)ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั)วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื)องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั&งหมด 



 

อตัราคา่บรกิารนี&รวม 
1 คา่ตั�วเครื"องบนิ ชั 5นประหยัด ( Economy Class) ที"ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื"อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที"ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที"ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที"ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที"ทอ่งเที"ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื"อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที") 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื"อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื5อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื"องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ"มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี5ยประกนัเริ"มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี5ยประกนัเริ"มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที"มอีายตุั 5งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7% และหัก ณ ที"จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี&ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื"องดื"มที"สั"งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ5าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ5น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที"สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ5ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที"สายการบนิมกีารปรับขึ5นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ"งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ื"นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื"นวซีา่ในวันยื"นโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ"น  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 
เง ื)อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที)เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที)เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ&นจรงิ 



 

 

ขอ้มลูเบื&องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื)นวซีา่และการยื)นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที"ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ5น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื"นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื"อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ"งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที"ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที"ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื"องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที"ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั5น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่"ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ"มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ"ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื"นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื"องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ"งในการยื"นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่"ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที"ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั5นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ)มเตมิเร ื)องต ั�วเครื)องบนิและที)น ั)งบนเครื)องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที"นั"งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื"องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิrการเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื"องบนิ ซึ"งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื"องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที"

เกดิขึ5นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั"งที" Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี"จะนั"งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที"สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี"มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื"นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที"เครื"องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ5าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี"มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที"นั"ง Long leg ขึ5นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที"เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที"เชค็อนิเทา่นั5น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ5นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 



 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิr เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ั&งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที) บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ&นไป) เนื"องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื"นที"เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที"เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ"งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื"อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 5งนี5ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที"ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที" สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื)นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึ5นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื"องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื"องบนิ (กรณีออกตั�วเครื"องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที"กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ั&งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั&งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ)มเตมิเร ื)องโรงแรมที)พกั 
 

1. เนื"องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี"ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื"องปรับอากาศเนื"องจากอยูใ่นแถบที"มอีณุหภมูตํิ"า 

3. กรณีที"มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ5นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิrในการปรับเปลี"ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื"อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที"มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที"เป็นหอ้งเดี"ยวอาจเป็นหอ้งที"มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ5า ซึ"งขึ5นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทําการ 

ยื)นวซีา่แสดงตนที)ศนูยย์ ื)นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที)ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื)นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื)นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี)ยนแปลงกฎและเอกสารการยื)นอยูเ่ร ื)อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื"นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที)ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที)ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื)นขอวซี่าจะมเีง ื)อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ)มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื)นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี&รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที)ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ&ว จํานวน 2 ใบ       

(พื5นหลงัขาวเทา่นั5น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื"องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 



 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที)มอีาย1ุ6 ปีข ึ&นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั"วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยื"นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นั5น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที"สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พี"นอ้ง ที"มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั5น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที"ออก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี& กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที"มชีื"อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี5แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที" โฉนดที"ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ"มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื"อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  



 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื"อสถานทตูที"ยื"น) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที"ออกจากสถาบนัที"กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื"อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื"อสถานทตูที"ยื"น) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ"ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี"ยนชื"อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี"ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 5งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที)บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ)ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื"อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที"สถานทตูดว้ย ทั 5งสองทา่น (เฉพาะควิเดี"ยวเทา่นั5น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั5น 

 



 

 

เอกสารยื)นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี)ยนและขออพัเดทเพิ)มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ)มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื)นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื)องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชื"อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื"อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานที"เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศที"เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื"นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื"อตวั นามสกลุ ที"อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ



 

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที"อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื5อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื"อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที"อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื"อ ที"อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนที"เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที"ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 5งแตว่ันที"........................................ ถงึวนัที"

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ5วมอืเพื"อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี5 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที" หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื"นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื"อ.................................................   

สิ"งที"ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ"งที"ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที"พักที"มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที"พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 5งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื"นๆ (โปรดระบ)ุ     อื"นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี)ยวขอ้งใดๆท ั&งส ิ&น 

ท ั&งนี&บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั&น 

 

 

 

 


