
              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิที�ดที ี�สดุในโลกอนัดบัที� 2 จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

นํ 1าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

หากทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 
ขาไป QR833 BKK -  DOH 20.45 – 23.55 
ขาไป QR289 DOH -  PRG 02.30 – 07.40 

ขากลบั QR200 BUD - DOH 17.30 – 23.40 
ขากลบั QR834 DOH - BKK 01.40 – 12.40 



              

 

    

หากทา่นตอ้งการจองตั.วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�
สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ  
การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู ่เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่
รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

24 – 30 ส.ค. 62 43,990 41,990 8,500 

14 – 20 ก.ย. 62 43,990 41,990 8,500 

19 – 25 ต.ค. 62 **วนัปิยะมหาราช** 43,990 41,990 8,500 
** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสํารองที�น ั�งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่)

 

วนัที� 1       กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั1น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์P 
ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
20.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยเที�ยวบนิที� QR833 
23.55 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก โดยเที�ยวบนิที� QR289 
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 2 
      กรงุโดฮา – ปราก – คทุนา โฮรา – ชมเมอืง – วหิารเซนตบ์ารบ์ารา – ปราก –  

      สะพานชาลส ์– จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์
07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาตสลฟั ฮาเวล กรงุปราก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่คทุนา โฮรา (Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง  เมอืงที�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานพอๆกบักรงุปราก และเป็นเมอืงสําคัญและรุง่เรอืงในอดตี 
เนื�องจากในสมัยยคุกลาง เมอืงแหง่นี�ทําเหมอืงเงนิ ผลติเงนิตราเหรยีญกษาปณ์ จงึเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของแควน้
โบฮเีมยี ในชว่งศตวรรษที� 14 ประชากรของเมอืงนี�มจํีานวนเทา่กบัประชากรของกรงุลอนดอนเลยทเีดยีว ในปัจจบุนัเป็นเมอืง
เล็กๆ ที�มโีบสถส์ไตลโ์กธกิที�สวยงามใหเ้ห็นอยูม่ากมาย ในปี ค.ศ.1995 เมอืงแหง่นี�ไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

นําทา่นชมความสวยงามของยา่นเมอืงเกา่ที�เคยมั�งคั�งและรุง่เรอืงสดุขดีในอดตี และชมโบสถท์ี�สําคัญที�สดุของเมอืง คอื 
วหิารเซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbara’s Cathedral) สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิชั �นสงู หนึ�งในวหิารที�สวยงามที�สดุในยโุรป 
สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ ค.ศ. 1388 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1905 ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 517 ปี โดยเหลา่ชา่งฝีมอืและสถาปนกิ
ผูส้รา้งสรรคส์ ิ�งกอ่สรา้งตา่งๆในปราสาทปราก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (1)   
 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20ชั�วโมง  
เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็ ไดรั้บสมญานามวา่ “เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด”  
ซึ�งไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(Charles Bridge) เหนอืแมนํ่�าวัลตาวา ลักษณะเดน่ของสะพานแหง่นี� คอื 
มรีปูปั�นนักบญุและบคุคลสําคัญทางศาสนากวา่ 30 รปู ประดษิฐานบนสองฝั�งของสะพาน โดยจะมบีรรดาศลิปินมาวาดภาพกนั
อยา่งมากมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�น นําทา่นชม จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(The Old Town Square and The Astronomical 
Clock) ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1410 โดยทา่นสามารถชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์โดยจะมรีปูปั�นตุก๊ตา
สาวกของพระเยซ ู12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทกุๆชั�วโมง  
อสิระใหท้า่นดื�มดํ�ากบับรรยากาศของจัตรัุสกรงุเกา่ ที�แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค กอธคิ และรอคโคโคที�สวยงาม โดย
จัตรัุสกรงุเกา่เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเที�ยว เปรยีบดั�งเป็นหัวใจและจติวญิญาณของปราก  
โดยทา่นจะเห็นนักทอ่งเที�ยวและชาวปรากจํานวนมากนั�งดื�มกาแฟหรอืเบยีรต์ามคาเฟ่หลายแหง่บนยา่นแหง่นี� โดยทา่น
สามารถเดนิชมความงดงามของโบสถแ์มพ่ระ หรอืทา่นสามารถเลอืกชอ้ปปิ�งเครื�องแกว้โบฮเีมี�ยน 
หรอืสนิคา้เบรนดเ์นมตา่งๆมากมายในบรเิวณนี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (2)  
พัก ณ โรงแรม Clarion Congress Prague หรอืในระดับเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 3 
       กรงุปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิาร เซนตว์ติสุ – ตรอกทองคาํ – เชสกี1 ครมุลอฟ –  

       ชมเมอืง – เชสกี1 บดูาโจวคิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทแหง่นี�ตั �งอยูเ่หนอืตัวเมอืง บนเนนิเขาฝั�งซา้ยของแมนํ่�าวัลตาวา 
(Vltava) เป็นปราสาทที�ใหญท่ี�สดุในสาธารณรัฐเชก็ ปราสาทนี�สรา้งขึ�นตั �งแตใ่นปี ค.ศ. 870 โดยเจา้ชายบรโิวจแหง่ราชวงศ์
เปรมสิลดิ ในปัจจบุนัเป็นที�ทําการของรัฐบาล และที�พํานักของประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐเชก็ 
(ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจําปราสาท นําชมและบรรยายใหค้วามรูโ้ดยละเอยีดแกท่า่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และเขา้ชม มหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารศักดิUสทิธิUคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเชก็ สรา้งดว้ยสไตล์
โกธคิที�ย ิ�งใหญแ่ละงดงาม กอ่สรา้งมาอยา่งยาวนาน เริ�มตั �งแตใ่นปี ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําทา่นเขา้สู ่โกลเดน้เลน หรอืตรอกทองคํา (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยูภ่ายในปราสาทปราก เดมิ
เป็นที�พํานักของยามรักษาการณ์พระราชวัง แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศัยอยูแ่ทน จงึกลายเป็นหมูบ่า้นชมุชน
ชา่งทอง บา้นพักในบรเิวณนี�จะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา ปัจจบุนัเป็นรา้นขายหนังสอื และของที�ระลกึตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี1 ครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 
ชั�วโมง  เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ เหมอืนดั�งเมอืงในเทพนยิาย ที�ไดรั้บสมญานามวา่ “เพชรนํ�างามแหง่โบฮเีมยี”  ตั �งอยู่
รมิฝั�งแมนํ่�าวฤตาวา่ นําทา่นเก็บภาพกบัววิทวิทัศนทืี�สวยงามที�สดุของเมอืง และอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศภายในตัว
เมอืงที�มคีวามโดดเดน่ดว้ยอาคารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลาง ซึ�งไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (5)  
พเิศษ...ล ิ1มลองเมนเูป็ดโบฮเีมยีน อาหารประจาํชาตเิช็ก 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี1 บดูาโจวคิ (Ceske Budejovice) ระยะทางประมาณ 24.5 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 25 นาท ี
พัก ณ โรงแรม Clarion Congress České Budějovice หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที� 4        เชสกี1 บดูาโจวคิ – ฮลัลส์ตทัท ์– ชมเมอืง – เวยีนนา  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ      3 ชั�วโมง 
หมูบ่า้นที�มชีื�อเสยีงดา้นการทําเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิี�งดงาม ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงรมิทะเลสาบที�สวยงามที�สดุ
แหง่หนึ�งในโลก จนไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เที�ยวชมเมอืง ดื�มดํ�ากบับรรยากาศความโรแมนตกิของเมอืงรมิทะเลสาบ พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ
ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการเที�ยวชมของทา่น 
 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 
ชั�วโมง เมอืงที�เคยรุง่เรอืงมาตั �งแตใ่นสมัยยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ 
วัฒนธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทั �งเวยีนนายังเป็นศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (7)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดับเดยีวกนั 
 
 



              

 

    

วนัที� 5 
       เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนคารท์เนอร ์และมหาวหิารเซนต ์สเตเฟน – 

       Parndorf Designer Outlet – บดูาเปสต ์ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
นําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace) พระราชวังแหง่นี�เปรยีบดั�งอัญมณีแหง่กรงุ
เวยีนนา เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบรูก์แหง่ออสเตรยี โดยใชพ้ระราชวัง           แวรซ์ายสใ์นฝรั�งเศสเป็นตน้แบบ 
ความโดดเดน่ของพระราชวังแหง่นี� คอืสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค ่(Rococo) ที�มคีวามหรหูรา ใหญโ่ต อลังการ ภายในมหีอ้ง
ทั �งหมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้นถงึเรื�องราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลังของพระราชวัง เป็น
อทุยานขนาดใหญ ่ปัจจบุนัองคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวังเชนิบรนุน ์เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมอกีดว้ย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kärntner Strasse) ถนนชอปปิ�งสายสําคัญของเวยีนนา                    ที�มรีา้นคา้
ตา่งๆ มากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนน อาท ิเสื�อผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม, เครื�องแกว้ครสิตัลเจยีระไน, ของที�ระลกึ
ตา่งๆ เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ตามอธัยาศัย หรอืทา่นสามารถชมความสวยงามของ มหาวหิารเซนตส์เตเฟน (St. 
Stephen's Cathedral) ตั �งอยูบ่นถนนคารท์เนอร ์สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1137 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1433 เป็นสถาปัตกรรมสไตล์
โกธคิ มหีลังคากระเบื�องสสีดใส และหอคอยที�สงูกวา่ 136.7 เมตร สรา้งขึ�นเพื�ออทุศิใหนั้กบญุสเตเฟน ทา่นสามารถเขา้ชม
ภายในได ้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
หรอืทา่นสามารถเดนิเลน่ชมเมอืงเวยีนนา โดยการถา่ยรปูหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) พระราชวังฤดู
หนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีที�ประทับและที�วา่ราชการของจักรพรรดใินราชวงศฮ์บัสบ์วรก์ตั �งแตพ่ระองคแ์รกจนถงึพระองค์
สดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกวา่ 600 ปี หรอืถา่ยรปูกบั เวยีนนาโอเปรา่ โรงละครแหง่แรกของเวยีนนา และไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นโรงอปุรากรที�ดทีี�สดุแหง่หนึ�งของโลก ตัวอาคารสรา้งขึ�นเป็นศลิปะแนว นโีอ-เรนาซอง (Neo-Renaissance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการเที�ยวชมเมอืงและชอ้ปปิ1 ง
ของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
40 นาท ีแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�นที�มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�อมากมาย ซึ�งประกอบดว้ยแบรนดด์ังตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, 
Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย
จนถงึเวลานัดหมาย 
 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู่ บูดาเปสต ์(Budapest) ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชั�วโมง เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีที�ไดช้ื�อวา่มคีวามสวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของโลก จนไดรั้บสมญานามวา่ 
“ไขม่กุแหง่แมนํ่�าดานูบ”  
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัก ณ โรงแรม Expo Congress Hotel, Budapest หรอืในระดับเดยีวกนั 
 
 

วนัที� 6 
       บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ 1าดานบู – ป้อมชาวประมง – โบสถเ์เมตเทยีส –  

       จตัรุสัวรีบรุษุ – ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์– กรงุโดฮา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
นําทา่น ลอ่งเรอื ชมบรรยากาศโดยรอบสองขา้งทางของกรงุบดูาเปสต ์จากบนแมนํ่�าดานูบ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความ
ประทับใจตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําทา่นชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรา้งขึ�นโดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน  
เพื�อรําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติจากการรกุรานของมองโกล และเป็นจดุชมววิที�สวยงามที�สดุแหง่
หนึ�งของเมอืง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และชมภายนอก โบสถเ์เมตเทยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญเ่กา่แกอ่ายกุวา่ 700 ปี ในอดตีเป็นสถานที�ประกอบพธิี
ราชาภเิษกสําหรับกษัตรยิฮ์งัการ ีหนึ�งในสญัลักษณ์ของบดูาเปสต ์
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
จากนั�นนําทา่นผา่นชม จตัรุสัวรีบรุษุ (Hero square) ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่ที�มอีนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษตั �งอยูก่ลาง
ลาน สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลองการกอ่ตั �งอาณาจักรฮงัการคีรบรอบหนึ�งพันปี เสาสงูตระหงา่นเป็นที�ตั �งของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรี
ยล และรอบเสาเป็นที�ตั �งของอนุสรณ์บคุคลสําคัญของฮงัการ ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(Budapest Ferenc Liszt Airport)       เพื�อเตรยีมตัว
กลับสู ่กรงุเทพมหานคร 
17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเที�ยวบนิที� QR200 
23.40 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
01.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� QR834 
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 
 

วนัที� 7        กรงุเทพฯ 
12.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ั1งนี1 บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

*ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั1น* 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขึ1นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ1นราคาของภาษนํี 1ามนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สาธารรฐัเช็ก) และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทาํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี1รวม 



              

 

    

• คา่ตั.วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น 
ตั.วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชั �นธรุกจิได ้หากตอ้งการนั�งชั �นธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั.วเดี�ยว กรณุาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที�อกี
ครั �ง 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามัน 
• รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
• โรงแรมที�พักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมที�มเีครื�องปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นื�องจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบ
อณุหภมูตํิ�า ในบางเมอืงจะไมม่เีครื�องปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทั �งในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะไมเ่ปิด
เครื�องปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลี�ยน
โรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ)  

• คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ 
• หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 
 
อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ภาษีนํ�ามันที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหัน 
• คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�อง นํ�าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 
• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจั้ดใหแ้กท่า่น เนื�องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีที�แฝงตัวเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สาธารรฐัเช็ก) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่น

การพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
• คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิทฯ 

• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึ�นไป คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที�
ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ �งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ �งหมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื�อออกตั.วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
• ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรับขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามันเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 



              

 

    

• ตั.วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

• เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิUการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่ทัวรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั.วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี� เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไมทั่น ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิUในการคนืคา่
ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

• เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั�งหมด 

 
หมายเหต ุเกี�ยวกบัการยื�นวซีา่แชงเกน้ 

• ทางบรษัิทฯ จะทําการยื�นวซีา่ของทา่นตอ่เมื�อในคณะมผีูสํ้ารองที�นั�งครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง
สถานทตูฯ ในเรื�องเวลานัดหมาย เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ที�ออกเป็นกรุ๊ปในการยื�นวซีา่ อาท ิ                     
ตั.วเครี�องบนิ, หอ้งพักที�ไดรั้บการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งที�ทา่นเดนิทาง วันและเวลาในการยื�นวซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิUใน
การยื�นวซีา่เดี�ยว ซึ�งทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายื�นวซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ 
โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ที�ใชใ้นการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้าํหนดออกมา  

      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นที�มคีวามประสงคย์ ื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามที�สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยื�นวซีา่เทา่น ั1น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ1นจรงิ ดงัตอ่ไปนี1 
-    คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทั�งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตั.วเครื�องบนิ หรอืตั.วเครื�องบนิที�ออกตั.วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิUในการยดึคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
100 % 

 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารยื�นขอวซีา่เชงเกน้ (สาธารณรฐัเช็ก) 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ1วมอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 
(ระยะเวลาที�ผลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทําการ) 

 
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี1 และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาที�นดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ที�ยังไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่

ตํ�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพื�อตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ที�เคยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจากประเทศ
องักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื�นหลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่
สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครื�องประดับ เห็นใบหแูละคิ�วทั �ง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นั�น (หากรปูถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกําหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยรปู
ใหมอ่กีครั �ง ณ วันมายื�นเวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน
เริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมัตใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยโุรป (ระบชุื�อประเทศทั�งหมดที�ทา่นเดนิทาง) หลังจาก
นั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันที�เทา่ไร ่โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะ
สถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยื�นวซีา่เทา่น ั1น 
พรอ้มลายเซ็น ระบชุื�อ ตาํแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 



              

 

    

หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอืจดทะเบยีนนติิ
บคุคล ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นั�น) 
เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั1น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน) 
 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที�เกษียณ ชื�อและ
ที�อยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทาํงาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 

4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มี

ฐานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการเดนิทางและสามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยื�นวซีา่ เป็นบญัชอีอม
ทรพัยเ์ทา่น ั1น สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชี
สหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู สะกดชื�อให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัที�ทา่นจะใชย้ื�นวซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นั�น  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
พรอ้มเซ็นรับรอง 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ
สําเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทั �งผูย้ื�นวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ั1งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยื�นวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันที�ยื�นวซีา่ (สะกดชื�อ-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ื�นวซีา่ 
- กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทั �งหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของทา่น 
โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับคุคลที�สาม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นั�น ระบวุา่อนุญาตใหด้นิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึ�งทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลี�ยนชื�อ (ชื�อในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอื�นๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ท ั1งหมด) 

- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  



              

 

    

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สําเนาบตัรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซีา่กบัทางศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง  

- กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิUในการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 
** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิ�มตน้ ใบละ  500 บาท ** 

 
*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั1น* 

ใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั1งหมดของทา่น เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

 
1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. เลขที�พาสปอต............................................................................................................................. 

 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 
สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 
            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ที�อยูปั่จจบุัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ี�ตดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  



              

 

    

 
8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 

 
..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ที�อยูท่ี�ทํางาน / สถานศกึษา / ที�ตั �งรา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื�อ-นามสกลุบดิา ………………………………………………………………………………………................................... 
 

14. ชื�อ-นามสกลุมารดา …………………………………………………………………………………................................. 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา (ถา้ม)ี 
 
โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 
ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 
กรณุาระบชุื�อ……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 
 


