
  

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมเสน้ทางยุโรป เที�ยวสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ  
ชมสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัที�คดัสรรมาอย่างด ี 

พรอ้มลิ "มรสอาหารทอ้งถิ�นขึ "นชื�อ  
อกีท ั"งมอีสิระมื "ออาหาร ใหท่้านไดเ้ลอืกซื "อทานตามปรารถนา 

 

เที�ยวแบบคุม้คา่ สมราคาที�ไดร้บั  
************************* 

 
แม่นํ"าดานูบ (Danube River) เป็นแม่นํ
าที�ยาวที�สุดในยโุรป และยาวเป็นอนัดบัสองของทวปียโุรป (ความ
ยาวประมาณ 2,845 กม.) รองจากแม่นํ
าวอลกา (Volga) ประเทศรสัเซยี (ความยาวประมาณ 3,690 กม.)  
 



  

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง :  
21–27 พ.ค.62         ราคา  33,900.- 
         
03–10 ม.ิย., 10-16 ม.ิย., 17-23 ม.ิย. 62     ราคา  33,900.- 
 
10–16 ก.ย. 62         ราคา  33,900.- 
 
17-23 ก.ย., 24-30 ก.ย., 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62    ราคา  35,900.- 
 
30 ก.ย.-06 ต.ค. 62        ราคา   38,900.- 
 
07-13 ต.ค.,12-18 ต.ค., 19-25 ต.ค., 26 ต.ค.-01 พ.ย. 62  ราคา   38,900.- 

            

แม่นํ
าดานูบไหลผ่านเมืองสําคญัๆ ของประเทศต่างๆ และยงัเป็นเสน้แบ่งอาณาเขตของ 10 ประเทศ ไดแ้ก ่
เยอรมนี ออสเตรยี สโลวาเกยี ฮงัการ ีโครเอเชยี เซอรเ์บยี บลัแกเรยี โรมาเนีย มอลโดวา ยเูครน 
 
โดยจะไหลผ่านประเทศฮงัการมีากที�สุด มคีวามยาวมากกว่า 400 กโิลเมตร โดยเฉพาะชว่งที�ไหลผ่านกรุง
บูดาเปสต ์จะเป็นชว่งโคง้แม่นํ
าดานูบที�สวยงามที�สุด ทั
งสองฝากฝั�งแม่นํ
า เป็นที�ต ั
งของสถานที�สําคญั และ 
สวยงามอยูม่ากมาย อาท ิเชน่ รฐัสภาของฮงัการ ีที�ไดข้ึ 
นชื�อวา่ เป็นรฐัสภาที�งดงามที�สดุแหง่หนึ�งของโลก  
 
รวมทั
งแม่นํ
าดานูบ ยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัคตีกวตี่างๆมากมาย เชน่ โยฮนั สเตราส ์(Johann Strauss) 
ที�แตง่เพลง Blue Danube ซึ�งเป็นบทเพลงอมตะเหมอืนกบัสายนํ
านี
 

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

มนตร์กัแม่นํ"าดานูบ 
 ฮงัการ ีออสเตรยี เชก     

7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

•ลอ่งเรอืแม่นํ
าดานูบ ชมรฐัสภาที�สุดแหง่ความสวยงามของกรงุบูดาเปสต(Budapest) 
•เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) อนัวจิติรตระการตา 
•แวะเมอืงมรดกโลกที� เชสกี 
 ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ
างามแหง่โบฮเีมยี  
•สมัผสัมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) ซึ�งจะทาํใหค้ณุหลงรกัแบบไม่รูล้มื 
*** เมนูพเิศษ....ซปุกูลาซ, หมูทอด และ เป็ดอบ *** 
 

  

 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T 
สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  
*** คณะเดนิทางวนัที� 22 พ.ค.62 นัดเวลา 22.00 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ เวลา 01.15 น.*** 
 
 
 
02.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ EK 371 
05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเคร ื�อง 
08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 111 
12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี(เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัdว
โมง และจะเปลี�ยนเป็น 6 ช ัdวโมงในวนัที� 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขั
นตอนการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดนิ
ทางเขา้กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซ ึ�งไดช้ ื�อวา่เป็นเมอืงที�

ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชื 
อชาตทิี�มอีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกว่าพนัปี ถงึกบั
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ
าดานูบ” ชมเมอืงที�ไดช้ ื�อว่างดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพ
บนสองฝั� งแม่นํ
าดานูบ นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซ ึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนั
ทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส 
(Matthias Church) ซ ึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จดัพิธสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์า
จากชื�อกษัตรยิแ์มทเธียส  ซ ึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผู์ท้รงสรา้ง
สิ�งกอ่สรา้งที�งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธกิ  หลงัคาสลบัสสีวยงามอนัเป็น
จุดเด่นที�สุดในศตวรรษที� 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที� 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน
ประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยู่หนา้ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิ
เหนือเมืองบูดาที�ท่านสามารถชมความงามของแม่นํ
าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี
สรา้งขึ 
นตั
งแต่ ค.ศ.1905 
โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน จากนั
นนําท่านล่องเรอืแม่นํ"าดานูบอนัเลื�องชื�อ ชมความงามของทวิทศัน์
และอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที�ต ั
งเรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝั�ง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ�งงดงามเป็นที�ร ํ�าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี
ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้ม

วนัแรกของการเดนิทาง                         กรุงเทพฯ 

วนัที�สอง               กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต ์– ล่องเรอืแม่นํ"าดานูบ  



  

 

 

 

 

 

 

แม่นํ
าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิ 
นที�ใชใ้นการสรา้งไดถู้ก
นํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั    
 
คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื 
นเมอืง (ซปุกูลาซ ,Gulasch soup) 
 
ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกั ACHAT PREMIUM หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ
งสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอกีมากมาย 
 
เที�ยง   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี จากนั
น
นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ 
ซ ึ�งมีประวตัิการสรา้งมาตั
งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ 
นใหม่
อย่างสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชม
ความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที�ประทบั ซึ�งไดร้บัการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึ�งสวยงามไม่แพ ้
พระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝร ั�งเศส จากนั
นนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s 
Cathedral) สญัลกัษณข์องกรงุเวยีนนา ซึ�งพระเจา้คารล์ที� 6 โปรดใหส้รา้งขึ 
นในปีค.ศ.1713 เพื�อเป็นการ
แกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั
นเชญิชอ้ปปิ
งสนิคา้เคร ื�องแกว้สวารอ็ฟสกี 
 หรอืสนิคา้นานา
ชนิด อาทิเชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เสื 
อแฟช ั�นวยัรุน่ทนัสมยั เชน่ Zara, 
H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) 
ใจกลางกรงุเวยีนนา 
 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื 
นเมอืง (หมูทอด ,Wiener Schnitzel) 
 
ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกั BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่4,500 ปี เมอืงที�ต ั
งอยู่รมิทะเลสาบ 
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที�โรแมนติกที�สุดใน 

วนัที�สาม                บูดาเปสต ์– OUTLET  – เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์

วนัที�สี�           เวยีนนา – ฮลัสตทั – เชสกี " ครุมลอฟ – เชสกี " บูโดโจวซิ 



  

 

 

 

 

 

 

Salzkammergut เขตที�อยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี


ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื 
นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 
 
เที�ยง   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
  
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี " ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที�ไดช้ ื�อว่าเป็น
เพชรนํ
างามแห่งโบฮเีมยี เมืองที�ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)   เมืองนี
ต ั
งอยู่รมิสองฝั�งของแม่นํ
าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที�มีอาคารเก่าแก่
ตั
งแตยุ่คกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษแ์ละขึ 
นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคญัแห่งหนึ�งของโลก นํา
ชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซ ึ�งสรา้งขึ 
นเมื�อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาท
ที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปรา๊ก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซ ึ�งตั
งอยู่รมิฝั�งแม่นํ"า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ
า ฝั�งตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senate Square 
และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 
 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 
 
จากนั
นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชสกี " บูเดโจวชิ (Ceske Budejovic) 
 
ที�พกั   นําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกั MALY PIVOVAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
  นําเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที�ไดช้ ื�อว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที�ใหญ่ที�สุด
ของสาธารณรฐัเชก็ เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงไปทั�วโลกวา่เป็นศูนยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ล
วี วาร ีซ ึ�งปัจจุบนัเป็นที�นิยมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรกัษาสุขภาพตามความเชื�อที�มีมาแต่สมยั
โบราณ เชญิทดลองดื�มนํ
าแรซ่ ึ�งตอ้งดื�มกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะเป็นแกว้ พอรซ์เลนที�มปีากยื�นออกมาเหมอืน
กานํ
า จากนั
นเชญิเดนิเลน่ตามอธัยาศยัถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารกั หรอื เลอืกซื 
อสนิคา้ของที�ระลกึ 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื 
นเมอืง (เป็ดอบ, Bohemian  
   Roasted Duck) 
 
บ่าย  เดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเชก็ อดตีเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ จากนั"น
ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ
าวลัตาวา สไตล ์
โกธคิที�สรา้งขึ 
นตั
งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรปูปั
นโลหะของเหลา่นักบุญที�ต ั
งอยู่
สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนั
นนําท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

วนัที�หา้                  เชสกี " บูโดโจวซิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 



  

 

 

 

 

 

 

โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั
งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 
นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆช ั�วโมง อสิระใหท้่านเดนิ
เลน่ชมเมอืง ทั
งเมอืงเกา่ และเมอืงใหม่ตามอธัยาศยั  
    
คํ�า     อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
 
ที�พกั  นําทา่นเขา้ที�พกั DUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
 นําชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ 
นอยูบ่นเนินเขาตั
งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที� 
9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจบุนัเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตั
งแต่ปี ค.ศ.
1918 ถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิในสมยัศตวรรษที� 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญ่ที�สุดในกรุงปราก ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 
โปรดใหส้รา้งขึ 
นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษตัรยิส์ําคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 4, 
พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้  
 
11.30 น. นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อใหท้่านมเีวลาในการทาํคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลา
ในการเลอืกซื 
อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
 
15.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสารการบนิเอมเิรสต ์เที�ยวบนิที� EK 140 
23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ นําทา่นเปลี�ยนเคร ื�อง เพื�อเดนิทางตอ่ 
 
 
 
03.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เที�ยวบนิที� EK 376 
13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 
 

############################################### 
############################################ 

 

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวนัอาทติย,์  

ขอสงวนสทิธิ |การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงนั"นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

วนัที�หก   ปราก – ปราสาทปราก – สนามบนิ – ดูไบ  

วนัที�เจด็   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  



  

 

 

 

 

 

 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สดุวสิยัที�ทาง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอื
ยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึงกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั
งในกรณีที�ท่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี
าเงนิ) เดนิทาง  
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      
2. บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง โดย
ทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อท่านทําการซื "อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั"ง 

มฉิะนั"นทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ั"งสิ "น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั"งนี"ขึ "นอยู่กบั 

สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

โปรแกรม : มนตร์กัแม่นํ"าดานูบ 
ฮงัการ ีออสเตรยี เชก 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  21-27 พ.ค. 62 

    03-10, 10-16, 17-23 ม.ิย. 62 



  

 

 

 

 

 

 

10-16 ก.ย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ท่านละ 33,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ท่าน 1 หอ้ง ทา่นละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

33,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 33,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

33,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ั}วเคร ื�องบนิ ท่านละ 18,900.- 
ไม่รวมคา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้ื�นวซีา่ตอ้งชาํระเงินตรงกบัศูนยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น  
เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั"นธุรกจิเพิ�มเงินจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ท่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมื�อที�นั�ง confirm เท่านั"น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    17-23, 24-30 ก.ย. 62 

 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ท่านละ 35,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ท่าน 1 หอ้ง ทา่นละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

35,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 35,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

35,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ั}วเคร ื�องบนิ ท่านละ 20,900.- 
ไม่รวมคา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้ื�นวซีา่ตอ้งชาํระเงินตรงกบัศูนยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น  

เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 



  

 

 

 

 

 

 

ชั"นธุรกจิเพิ�มเงินจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ท่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมื�อที�นั�ง confirm เท่านั"น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :    30 ก.ย.-06 ต.ค. 62 

    07-13, 12-18, 19-25 ต.ค. 62 

    26 ต.ค.- 01 พ.ย. 62     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ท่านละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ท่าน 1 หอ้ง ทา่นละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

38,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 38,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 

38,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ั}วเคร ื�องบนิ ท่านละ 23,900.- 
ไม่รวมคา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้ื�นวซีา่ตอ้งชาํระเงินตรงกบัศูนยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น  
เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั"นธุรกจิเพิ�มเงินจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ท่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมื�อที�นั�ง confirm เท่านั"น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี"รวม  
1. คา่ตัdวเคร ื�องบนิ ช ั
นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค ์

อยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 



  

 

 

 

 

 

 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที�) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

         คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื "อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบี "ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบี "ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั"งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี"ไม่รวม  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เคร ื�องดื�มที�ส ั�งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

นํ
าหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ 
น,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํ
ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ 
นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ื�นวซีา่ตอ้งชาํระเงินตรงกบัศูนยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ�น (14 ยูโร ) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 ยูโร ) 

 

เงื�อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�นั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั"น 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วนั

นับจากวนัจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านที�ตอ้งการออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั
ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�

เกดิขึ 
น 



  

 

 

 

 

 

 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั
นตอนการยื�นวซีา่ไม่เหมอืนกนั ทั
งแบบหมู่คณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ั
งหมด 
 

เงื�อนไขการชาํระคา่ทวัรส์่วนที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทวัรส์่วนที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ "นจรงิ 

 
  ขอ้มูลเบื "องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึ 
น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที�คอ่นขา้งนานและอาจ

ไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเร ื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านั
น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ และจาํนวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไม่ตํ�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั
นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

  ขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องต ั}วเคร ื�องบนิและที�นั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษิทัไดส้ํารองที�นั� งพรอ้มชาํระเงินมดัจําค่าตัdวเคร ื�องบินแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �การเรยีกเก็บค่ามดัจําตัdวเคร ื�องบนิ ซ ึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   



  

 

 

 

 

 

 

2. หากตัdวเคร ื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ 
น

จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที�เคร ื�องบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(นํ
าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั� ง Long 

leg ขึ 
นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเท่านั
น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ 
นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั
งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั
งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ |ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ั"งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทํา 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนที� บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ท่านขึ "นไป) เนื�องจากเกดิความ 

เสยีหายตอ่ทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งนําไป   ชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ 

ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทํา 

    การเลื�อนการเดนิทางของท่าน   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั
งนี
ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้

    คอื คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตัdว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระคา่ 

    ทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ 
นจรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจาํตัdว 

    เคร ื�องบนิ หรอืคา่ตัdวเคร ื�องบนิ (กรณีออกตัdวเคร ื�องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไม่ 

    ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั}วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการ ไม่คนื 

    คา่ทวัรท์ ั"งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่ 

    เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ั"งหมด 

 

 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว  

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



  

 

 

 

 

 

 

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีคร ื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�ม ี

   อณุหภมูติํ�า 

3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ 
นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  

    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะ 

   ทดัรตั และไม่มอีา่งอาบนํ
า ซ ึ�งขึ 
นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั
นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจม ี

   ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

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 ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื/นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยื$นขอวซี่าจะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีLรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิLว จํานวน 2 ใบ  (พื5นหลงัขาวเทา่นั5น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื/องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที$มอีาย1ุ6 ปีข ึLนไปตอ้ง

ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั/วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื/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 ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที/ออกคา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีL กองทนุ และสลากออมสนิ 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ ** 

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 หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ$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 5งหมดระหวา่งพํานักมผีู ้

ออกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื/นๆ (โปรดระบ)ุ     อื/นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ท ัLงนีLบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน 

 

 
 


