
              

 

    

 

NEXT STOP: EASTERN EUROPE 
เชก  ออสเตรยี  สโลวกั  ฮงัการ ี

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

• เดนิเลน่เมอืงนํ าแรส่ดุสวยที$คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) 

• เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ที$วจิติรตระการตาอนัโดง่ดังของออสเตรยี 

• อสิระชอ้ปปิ ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

• พกักรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที$ใหญท่ี$สดุของประเทศสโลวคั 

• ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่ าดานูบ  

***ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั*** 

***เมนพูเิศษ,, เป็ดอบโบฮเีมยีน*** 
         กาํหนดการเดนิทาง     

ราคาเร ิQมตน้     39,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัTวเครืQองบนิ 



              

 

    

 

วนัทีQ   5-11 ก.พ. 62 39,900.- 

วนัทีQ   11-17, 25-31 ม.ีค. 62 40,900.- 

 
                                                                               
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํQา 

โรงแรมทีQพกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก ✈ ✈ O HOTEL DUO 

3 ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี  บดูาโจวคิ O O O 
CLARION 

CONGRESS    

4 
เชสกี  บดูาโจวคิ – ฮลัสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – 

เวยีนนา 
O O O SENATOR VIENNA  

5 พระราชวังเชนิบรนุน ์– OUTLET – บราตสิลาวา  O O X 
HOLIDAY INN 

BRATISLAVA 

6 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 

   

      โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัทีQ 1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ที$คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัทีQ 2: กรงุเทพ – ดไูบ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

02.00 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีQยวบนิทีQ EK 371 

***คณะเดนิทางต ัcงแตว่นัทีQ 5 ก.พ. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีQยวบนิทีQ EK 371 เวลา 

02.00 น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี$ยนเครื$อง 

08.55 น. ออกเดนิทางสูป่ราก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีQยวบนิ EK 139 



              

 

    

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (เวลาทอ้งถิ$นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั$วโมง 

และจะเปลี$ยนเป็น 5 ชั$วโมงในวันที$ 31 มนีาคม 2562) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นํา

ท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที$ไดช้ื$อว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที$ใหญ่

ที$สดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงที$มชี ื$อเสยีงไปทั$วโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภัยตา่งๆ นําเดนิชม

เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นที$นยิมของผูค้นทั$วโลกที$จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื$อที$มมีา

แต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดื$มนํ าแร่ซ ึ$งตอ้งดื$มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที$มปีากยื$น

ออกมาเหมอืนกานํ า นําท่านเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ

โรมแหง่อดุรทศิ    

คํQา      รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง (เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน)  

ทีQพกั      นําเขา้สูท่ี$พัก โรงแรม HOTEL DUO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีQ 3: ปราก – ปราสาทปราก – เชสกีc บดูาโจวคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที$สรา้งขึ นอยูบ่นเนนิเขาตั  งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที$ 9 

ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ$งปัจจุบันเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั  งแตปี่ ค.ศ.

1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที$ 14 นับวา่เป็นมหาวหิาร

สไตลโ์กธคิที$ใหญท่ี$สดุในกรุงปราก ซึ$งพระเจา้ชารล์ที$ 4 โปรดใหส้รา้งขึ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที$

เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที$ 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี$ 1 และ  พระเจา้แมก

ซมิเิลี$ยนที$ 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที$เป็นหนึ$งในสว่นที$เกา่แกท่ี$สดุของ

ปราสาท ใชเ้ป็นที$ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั  งหลาย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden 

Lane) ซึ$งปัจจุบันมรีา้นขายของที$ระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย  จากนั นนําท่านเดนิเล่นบนสะพาน

ชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ าวัลตาวา สไตล์โกธิคที$สรา้งขึ นตั  งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที$ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที$ 4 ชมรูปปั นโลหะของเหล่านักบุญที$ตั  งอยูส่องขา้งราวสะพาน

กวา่ 30 องค ์และเลอืกซื อสนิคา้พื นเมอืงที$เรยีงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั นนําท่านเดนิเที$ยวชมประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่า

การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที$สรา้งมาตั  งแตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ที$สวยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชั$วโมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นยา่น

เมอืงเก่า ใหท้่านไดเ้ลอืกซื อสนิคา้พื นเมอืง เชน่ เครื$องแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซื อสนิคา้แบรนดเ์นม 

อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสู่ เชสกีc บูดาโจวคิ (Ceske 

Budejovic) 

คํQา       รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง  

ทีQพกั      นําเขา้สูท่ี$พัก โรงแรม  CLARION CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่  



              

 

    

วนัทีQ 4: เชสกีc บดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า  4,500 ปี เมอืงที$ตั  งอยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที$โรแมน

ตกิที$สดุใน Salzkammergut เขตที$อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื นที$มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที$ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ$งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง 

บา่ย นําท่านลอ่งเรอืทะเลสาปทีQเมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัทที$ไดรั้บการขนานนาม

ว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การล่องเรอื หากไม่สามารถล่องเรอืไดใ้นวนั

น ัcนๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ท่านละ 5 ยูโร*** จากนั นสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่กรุง

เวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื นที$

อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

คํQา       รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีQพกั       เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม SENATOR VIENNA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีQ 5: พระราชวงัเชนิบรนุน ์– OUTLET – บราตสิลาวา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

ซึ$งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั  งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที$ 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ นใหม่

อยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื$อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น 

ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรง และพลับพลาที$ประทับ ซึ$งไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่

แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั$งเศส จากนั นพาทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที$แวดลอ้ม

ไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที$สรา้งขึ นในระหว่างปีค.ศ.

1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครั งที$ 2 และเปิดใหมอ่กีครั  งในปีค.ศ.

1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ$งเป็นกลุ่มอาคารที$เคยเป็นที$ประทับของราช

สํานักฮัปสบรูก์ มาตั  งแต่ครสิตศ์ตวรรษที$ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที$ 20 จากนั นนําชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ$งพระเจา้คาร์ลที$ 6 

โปรดใหส้รา้งขึ นในปีค.ศ.1713 เพื$อเป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั นนําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระช ้

อปปิ งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื$นๆอกีมากมาย 

*** เนืQองจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัcน 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปเทีQยวเดนิเลน่ในยา่นเมอืงเกา่กรุงบราตสิลาวา่แทน พรอ้มท ัcงมี

บรกิารอาหารมืcอคํQา ณ ภตัตราคารจนี *** 



              

 

    

คํQา        อสิระอาหารคํ$าตามอธัยาศัยภายใน OUTLET  

 จากนั นนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที$ใหญท่ี$สดุของ

ประเทศสโลวกั ตั  งอยูร่มิฝั$งแมนํ่ าดานูบที$บรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ทีQพกั        เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม  HOLIDAY INN BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีQ 6: บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest)  เมอืง

หลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ$งไดช้ื$อวา่เป็นเมอืงที$ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม

ของชนหลายเชื อชาตทิี$มอีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุก

แห่งแม่นํ าดานูบ”  ชมเมอืงที$ไดช้ื$อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝั$งแม่นํ าดานูบ นํา

ทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ$งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอก

ของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึ$งเคย

ใชเ้ป็นสถานที$จัดพธิสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื$อโบสถม์าจากชื$อกษัตรยิแ์มทเธยีส  

ซึ$งเป็นกษัตรยิท์ี$ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ$งกอ่สรา้งที$งดงามในเมอืง

หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ$งสรา้งในสไตล์นีโอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที$สุดใน

ศตวรรษที$ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที$ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมที$งดงามของศตวรรษที$ 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม

ววิเหนือเมอืงบดูาที$ท่านสามารถชมความงามของแมนํ่ าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี สรา้งขึ นตั  งแต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

 นําท่านเดนิทางสุส่นามบนิบดูาเปสต ์เพื$อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา

ในการเลอืกซื อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีQยวบนิทีQ EK 112 

***คณะเดนิทางต ัcงแตว่นัทีQ 5 ก.พ. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.50 น. และถงึดูไบ 

เวลา 23.05 น.*** 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื$อรอเปลี$ยนเครื$อง 

วนัทีQ 7 : ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที$ยวบนิที$ EK 376  

12.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ~การยา้ยเมอืงทีQเขา้พกั  

เชน่ กรณีทีQเมอืงน ัcนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีQใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีQยนตามความเหมาะสม 

 



              

 

    

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ในการที$จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที$ทาง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที$ยวบนิ รวมถงึ
กรณีที$กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั  งในกรณีที$ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี าเงนิ) เดนิทาง  
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ$ง      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ในการเปลี$ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที$ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ในการเปลี$ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที$คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมืQอทา่นทําการซืcอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืQอนไขของ
หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีQลกูคา้ตอ้งออกต ัTวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีQของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัcง มฉิะน ัcนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัcงส ิcน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีQยนแปลงได ้ท ัcงนีcข ึcนอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีQไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : NEXT STOP: EASTERN EUROPE 
เชก  ออสเตรยี  สโลวกั  ฮงัการ ี7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           5-11 ก.พ. 62 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 39,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
39,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัTวเครืQองบนิ ทา่นละ  27,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 
(ผูย้ ืQนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืQนวซีา่ในวนัยืQน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัcนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัcน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ$ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



              

 

    

กาํหนดวนัเดนิทาง:              11-17, 25-31 ม.ีค. 62 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีcรวม  

1. คา่ตั~วเครื$องบนิ ชั  นประหยัด ( Economy Class) ที$ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งื$อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที$ยวตามรายการ  

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

5. คา่อาหารตามที$ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที$ทอ่งเที$ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงืQอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีQ) 

        ค่าประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื$อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืcอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ืQองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิQมเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

       เบีcยประกนัเร ิQมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

      เบีcยประกนัเร ิQมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

      **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีQมอีายตุ ัcงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

      [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิQม 7% 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 40,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 40,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 40,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
40,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัTวเครืQองบนิ ทา่นละ  27,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 
(ผูย้ ืQนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืQนวซีา่ในวนัยืQน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัcนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัcน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ$ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



              

 

    

อตัราคา่บรกิารนีcไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื$องดื$มที$สั$งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ที$สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรับขึ นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก  

      (ผูย้ ืQนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืQนวซีา่ในวนัยืQน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิQน  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 
 

เง ืQอนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีQน ัQงจะยนืยนัเมืQอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัcน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี$เดนิทาง ที$มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื$อทําการจองควิยื$นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื$อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีQตอ้งการออกต ัTวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที$  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั  ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที$ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ น 

5. การยื$นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั  นตอนการยื$นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั  งแบบหมูค่ณะและยื$น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื$อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที$ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั$งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที$ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั$วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื$องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั  งหมด 
 

เง ืQอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีQเหลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีQเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีQเกดิข ึcนจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบืcองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืQนวซีา่และการยืQนขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที$ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื$นวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื$อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ$งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที$ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที$ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื$องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที$ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ$ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ$มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ$ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื$นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื$องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ$งในการยื$นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่$ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที$ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิQมเตมิเร ืQองต ัTวเครืQองบนิและทีQน ัQงบนเครืQองบนิ 



              

 

    

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที$นั$งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั~วเครื$องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั~วเครื$องบนิ ซึ$งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั~วเครื$องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที$เกดิขึ นจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั$งที$ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี$จะนั$งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที$สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี$มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื$นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที$เครื$องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ี$มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี$นั$ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจา้หนา้ที$เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที$เช็คอนิ

เทา่นั น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั  งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ| เก็บคา่ใชจ้่ายทั  งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัcงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีQ  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึcนไป) เนื$องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื$นที$เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที$เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ$งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื$อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั  งนี ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที$ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั~ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที$  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืQนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื$นวซีา่ / คา่มัดจําตั~วเครื$องบนิ หรอืคา่ตั~วเครื$องบนิ (กรณีออกตั~วเครื$องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที$กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัTวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัcงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื$องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที$ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ|ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัcงหมด 

 

 

ขอ้มลูเพิQมเตมิเร ืQองโรงแรมทีQพกั 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศเนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า 

3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ|ในการปรับเปลี$ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที$มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ า ซึ$งขึ นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 



              

 

    

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนั 

ยืQนวซีา่แสดงตนทีQศนูยย์ ืQนวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีQออกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืQนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืQนขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีQยนแปลงกฎและเอกสารการยืQนอยูเ่ร ืQอย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื$นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีQถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีQของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืQนขอวซีา่จะมเีง ืQอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิQมเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืQนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีcรวมไปถงึผู ้
เดนิทางทีQถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิcว จํานวน 2 ใบ       
(พื นหลังขาวเทา่นั น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครื$องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั$วไป สว่นตวั
ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํา
รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื$นวซีา่ และหาก
บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที$สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 
แม ่พี$นอ้ง ที$มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที$ออก
คา่ใชจ้า่ย 



              

 

    

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีc กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 
 

4 หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที$มชี ื$อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที$ โฉนดที$ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ$มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื$อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื$อสถานทตูที$ยื$น) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที$ออกจากสถาบันที$กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื$อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื$อสถานทตูที$ยื$น) 

5เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ$ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี$ยนชื$อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี$ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั  งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีQบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํQากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื$อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กับบตุรที$สถานทตูดว้ย ทั งสองทา่น (เฉพาะควิเดี$ยวเทา่นั น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั น 
 

เอกสารยืQนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีQยนและขออพัเดทเพิQมเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิQมเตมิ 



              

 

    

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืQนวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืQองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื$อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

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

6. ประเทศที$เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื$นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื$อตัว นามสกลุ ที$อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที$อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื$อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที$อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื$อ ที$อยูข่อง
สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนที$เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที$ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั  งแตว่ันที$.....................................ถงึวันที$......................................... 



              

 

    

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ วมอืเพื$อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี  

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที$ หากทราบ)............................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื$นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื$อ.................................................   

ส ิ$งที$ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ$งที$ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที$พักที$มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที$พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื$นๆ (โปรดระบ)ุ     อื$นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีQยวขอ้งใดๆท ัcงส ิcน 

ท ัcงนีcบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัcน 

 

 

 

 

 

 


