
   
   
   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์

 เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก  

 ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบูอนัเลือ่งชือ่ 

 เดนิเลน่หมูบ่า้นฮลัสตทั หมูบ่า้นมรดกโลก 

 ชอ้ปป้ิงสนกุๆที ่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 ิม่ตน้เพยีง 42,900.- 



   
   
   

  
 
 

 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.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

18.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373  

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

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่
พกั 

 1                              กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ –  

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์
✈ O O 

MERCURE 

หรอืเทยีบเทา่ 

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

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์ – 

กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู O O O 
ACHAT 

PREMIUM H. 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
กรงุบดูาเปสต ์ – กรงุบราตสิลาวา่ – 

OUTLET - เชสกี ้ครมุลอฟ O X O 
BELLEVUE  

หรอืเทยีบเทา่ 

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

หรอืเทยีบเทา่ 

7. 

กรงุปราก – เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก – 

เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 
  O ✈ ✈ 

 

8. กรงุเทพ   ✈ ✈ ✈ 
 



   
   
   

  
 
 

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 แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

04.00 น. ออกเดนิทางสู่มวินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิ 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 ี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2562)  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร  จากนัน้เดนิทางสู่ เขา้สูนํ่าทา่นเดนิทางสู่  เมอืงโฮเฮนชวานเกา  

(Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนี

และออสเตรยี  นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์

ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็น

ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ 

ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร์   ซึง่เป็นนัก

ประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิ

และฮมับรูก์ ) และเป็นหนึง่ในเมอืงมัง่คั่ งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขา

แอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้

เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล 

และเบยีร์  นําชม จตัรุสัมาเรยีนพลาสท์  (Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของ

ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืงทีม่รีปูแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



   
   
   

  
 
 

 จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์ว รก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอนัเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก นําเทีย่วชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคที่

ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ 

เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีสํ่าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ช ้

ภาษาเยอรมนั ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถา่ยทํา

ภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสู่  ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่  4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด 

กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี 

และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และ

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ใหเ้วลาทา่นเดนิ

เลน่เทีย่วชมหมูบ่า้นแหง่นี ้แค่ เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่ นภวังคแ์หง่

ความฝัน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่

ออสเตรยี 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมทูอดเวยีนนา) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– กรงุบดูาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน์  (Schoenbrunn Palace)  

แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์  (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง ) ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมา

ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่ง

สงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค .ศ.1744 - 1749 เพือ่ใชเ้ป็น

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรง และพลับพ ลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการ

ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้ นําผา่น

ชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอาคารไดถ้กูทํา ลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และเปิดใหมอ่กีครัง้ในปี  ค.ศ.

1955 ผา่นชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็น

ทีป่ระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20 นําชมบรเิวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค .ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น



   
   
   

  
 
 

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

นําเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ

ประเทศฮงัการ ีซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมยั และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน

หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรมรุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“ไขม่กุแหง่แมน้ํ่าดานูบ” นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่งดงามตดิอนัดับโลก  ดว้ยทัศนยีภาพ

บนสองฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถแ์มทเธยีส  (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุให ้

กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รง

พระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวง

ตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุ

ในศตวรรษที ่ 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจ ้ าสตเีฟ่นที ่ 1 พระบรมรปูทรงมา้ 

ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่ 11 อยูห่นา้  ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามของ

แมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

นําทา่นลอ่ งเรอืแมนํ่า้ดานบูอนัเลือ่งชือ่  ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรม

ฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ

อาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บน

ตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน

ถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว

องักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั  

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซ) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 กรงุบดูาเปสต ์– กรงุบราตสิลาวา่ – OUTLET - เชสกี ้ครมุลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรงุบราตสิลาวา่  (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุของ ประเทศสโล วกั ตัง้อยูร่มิฝ่ั งแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ สโลวัก 

ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ นําทา่น แวะ ถา่ยรปูกบั

ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava Castle) ทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่ อดตีเคยเป็นพระราชวัง

ทีป่ระทับของกษัตรยิ ์แตปั่จจบุนัเป็นทีทํ่าการของรัฐบาลสโลวัก และ พพิธิภณัฑแ์หง่ชาติ

จากนัน้นําเขา้สูย่า่นเมอืงเกา่ (Old Town) ศนูยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นทีต่ัง้

ของอาคารทีสํ่าคัญตา่งๆมากมาย นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูบ่รเิวณจัตรัุสกลางเมอืง ทีไ่มใ่หญ่

มากนักแตก่็ เปรยีบเสมอืนจดุศนูยก์ลางและจดุนัดพบ เป็นจัตรัุสทีร่าย ลอ้มไปดว้ยอาคาร

สําคัญและ สวยงามมากมาย รวมทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเ มอืง (Old Town 



   
   
   

  
 
 

Hall) ทีถ่กูสรา้ง ขึน้เมือ่ชว่งปี ค .ศ. ที ่14 และในปัจจบุนัไดป้รับเปลีย่นมาเป็นพภิธิ

ภณัฑบ์ราตสิลาวา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาท่ านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 

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

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย  ***เนือ่งจาก 

OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ั้ น 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นเพชรน้ํางามแหง่ โบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัล

ตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการ

อนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก จากน ัน้ นําชม

ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค .ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แก่

กวา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมนํ่า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น้ํา ฝ่ังตรง

ขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
   เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา่  *** กรณีโรงแรมทีพ่ักในเมอืง

เชสกี ้ครมุลอฟ ไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิย์า้ยไปนอนเมอืงขา้งเคยีง

ทดแทน *** 

วนัที ่6 เชสกี ้ครมุลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี (Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่สปา ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยั

ตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ีปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิาร

รักษาสขุภาพ ตามความเชือ่ทีม่มีาแตส่มยัโบราณ เชญิทา่นทดลองดืม่น้ําแร ่ซึง่ตอ้งดืม่

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย 

 

เดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และ

โรมแหง่อดุรทศิ จากน ัน้นําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพาน

เกา่แกข่า้มแมน้ํ่าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 14 สมยัพระ

เจา้ชารล์ที ่ 4 ชมรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์



   
   
   

  
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ , ศาลา

วา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค .ศ.1338 มจีดุเดน่คอื 

นาฬกิาดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆ

ชัว่โมง อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง ทัง้เมอืงเกา่ และเมอืงใหมต่ามอธัยาศัย เลอืกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงเกา่อยา่งจใุจ 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 กรงุปราก – เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก – เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง)  

ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่

ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค .ศ.1918 เขา้ชม

มหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมยัศตวรรษที ่ 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระ

เจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญ

ในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่ 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่ 2 

เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอ นุญาตใหเ้ขา้ชม ) แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใช ้

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้ เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ 

(Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย   

11.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 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 เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที ่8 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 376  

***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 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

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.- 25,900.- 7,900.- 

6-13 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,900.- 7,900.- 

17-24 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

2-9 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

16-23 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

29 ต.ค. – 5 พ.ย.62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 



   
   
   

  
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

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

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  



   
   
   

  
 
 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

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

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิ จารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหน ้ าหนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 



   
   
   

  
 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่าย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิก ารเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที่  บรษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย  จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ ั บการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น ) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้- ออกเมอืงได้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง



   
   
   

  
 
 

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

*** ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง



   
   
   

  
 
 

สถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนีร้วมไปถงึ ผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   



   
   
   

  
 
 

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 



   
   
   

  
 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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



   
   
   

  
 
 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  



   
   
   

  
 
 

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


