
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 10638 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: QR203  EAST EUROPE WoW 5 ประเทศ◊ เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื   

 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมากทีส่ดุในปีนี ้

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของการ

สรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้่าสวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์แหง่ราชวงศ์

ฮบัสบ์รูก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์สะพาน

เกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town และชมความ

งดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก  



สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานบูที ่

ฮงัการ ี บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ย

ทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานบู  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

 
 
 
 
      
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

29 ม.ค.- 05 ก.พ.62 49,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

 

12,500 25  

12 – 19 ก.พ.62 49,900 12,500 25  

19 – 26 ก.พ.62 49,900 12,500 25  

26 ก.พ. – 05 ม.ีค.62 49,900 12,500 25  

05 – 12 ม.ีค.62 51,900 12,500 25  

12 – 19 ม.ีค.62 52,900 12,500 25  

19 – 26 ม.ีค.62 52,900 12,500 25  

26 ม.ีค. – 02 เม.ย.62 52,900 12,500   25  

**ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซีา่ 3,500 บาท** 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.45-12.30+1 
 

 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

 
18.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อร์
เวย ์  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 
 

 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR835  
23.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ      อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านเดนิทางสู่โฮ
เอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมอืงเล็กๆ
ทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพือ่น า
ท่านเดนิทางขึน้ปราสาทโดย Shuttle bus สูป่ราสาทชมความสวยงาม
ของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle (ถา่ยรูปดา้น
นอก)  น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทราในดสินียแ์ลนด์ ซึง่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นยิาย สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวจิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 
เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลก ชมความวจิติรพสิดาร
ของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงที่
ทรงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 124 กม./2ชม.) และเป็นเมอืง
หลวงของรฐับาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ใน
เมอืงมัง่คั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า
ก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมน ี
จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง ทั ้ ง ด ้า น
ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
และเบียร์ น าท่านเทีย่วชมไฮ
ไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูป
ดา้นนอก ไมว่า่จะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) สนามฟุตบอลทีไ่ดร้บัฉายาวา่เป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่าง
ลักษณะทีดู่จะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามส าหรับการซอ้ม
และแขง่ของทมีชาตเิยอรมน ีนอกจากนี ้อลอินัซ ์อารน่ีา ยงัมสีสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดชุนดิ
เดยีวกับทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) หอคอย
สัญญาณวทิยแุละโทรทัศน์ทีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศา 
รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเก่าทีเ่ป็นเหมอืน
จุดเริม่ตน้ของการท าความรูจ้ักกับมวินิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือนพื้นที่ส าหรับงานพธิีต่างๆ ที่ส าคัญของเมอืง 

http://bit.ly/2NMk5YE


บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซน์ี้ท่านจะไดเ้ห็น ศาลาว่าการใหม ่(New Town 
Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทนศาลาว่าการเกา่ตัง้แต่ปี 1874 สังเกตไดง้่ายดว้ย
หอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอยา่งประณีต ศาลาวา่การ
เกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาว
สะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินคิมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผ่าน
มากวา่ 700 ปี แตก่็ยงัสวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่  

   ทีพ่กั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซึง่ตัง้อยู่
ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง144 กม. 
2.15 ชม.) ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี เนนิ
ภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง จากนั้น น าท่านชมเมือง
ซาลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่าจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบซูร์ก์ตัง้อยูบ่นฝ่ัง
แมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์ เป็น
บา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอสุ โม
สาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของ
ภาพยนตเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอ
ลวิู๊ด  น าทา่นชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมิ
ราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง   ใหท้่านเก็บ
บนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้ น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืง
เกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเด่นอยูบ่น  
เนนิเหนือเมอืงเกา่ ใหท้่านถ่ายรูปต่อ จากนัน้ น าท่านชม บา้นเลขที ่
9 ถนน Geteidegasse บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์
เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยูอ่กี
หลังหนึง่ บา้นหลังนีถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไมไ่กล
จากกนั เป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) เป็นจัตรัุสยา่นกลางเมอืงอยูใ่กล ้ มหาวหิารแห่งเมอืงซาลสบ์วรก์ 
( Salzburg Cathedral) มนี ้าพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณนี้ แลว้อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่อง
ขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตุรัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเก่า
แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้
ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรนุน ์เมอืงนี้เต็มไปดว้ยรูปโมสารท์ เชน่ช็อกโกแลต ของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิ
รอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่  
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม. 1.15

ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิ
ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด 
กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่
บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให ้
ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืน
หนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่

เมอืง Ceske Budejovice (ระยะทาง 221 กม. 3.15ชม.) 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที5่  

   ทีพ่กั:  CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice – เชสกี ้ครมุลอฟ – เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 



น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาท)ี น าท่านชม
เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งาม
แห่งโบฮีเมียเมืองที่ไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกในค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ัง
ของแม่น ้ าวัลตาวา ความโดดเด่น
ของเมอืงที่มอีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุค
กลางกว่า 300 ปี  หลังได รั้บการ
อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไวใ้หเ้ป็น
สถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปู ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาท
ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตา
วา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลาง
เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน า้พุรอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที7่  
บา่ย เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกของ

ประเทศเชก็ มชีือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้าแร ่การท าสปา และการท าเครือ่งแกว้ 
ชือ่เสยีงเหล่านี้ท าให ้Karlovy Vary เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่จีุดขายเพือ่
เยีย่มชมน ้าพุรอ้นและสปาเป็นหลัก ว่ากันว่า ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่๔ 
ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบอ่น ้าแรข่องเมอืงนี้จากการไปตามล่ากวางในป่า 
กวางตัวนัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบ ่าน ้าแร่แห่งหนึง่ เมือ่ตามไปดูกลับ
เห็นกวางวิง่หนอีอกไปไดอ้ยา่งไมน่่าเชือ่ จงึคาดวา่น ้าแรนั่น้คงมคีณุสมบัติ
พเิศษทีท่ าใหก้วางหนีไปได ้และจากจ านวนบ่อน ้าแร่น ้าพุรอ้นทีม่เีกอืบ
รอ้ยบ่อ มีเพียง ๑๒ บ่อที่ใชด้ื่มกิน ที่เหลือใชใ้นธุรกิจสปา เพื่อการ
บ าบดัรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความงาม นี่  จงึเป็นทีม่าของน ้าแรศ่ักดิส์ทิธิแ์ห่งเมอืงนี้  น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ี
ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชือ่ทีม่มีาแต่สมัยโบราณ เชญิท่าน
ทดลองดื่มน ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า ไดเ้วลา
สมควรจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ระยะทาง 127 
ก.ม.2.15 ชม.) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท 
และโรมแหง่อดุรทศิ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่  

   ทีพ่กั:  Hotel International prague หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 ** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล** 
วนัทีห่า้           สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)
เป็นสะพานเก่าแก่สไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแม่น ้าวัลตาวาทีเ่ชือ่ม
ระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 
ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่
15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่ค ้ายัน 16 ตอ 
จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บา
รอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจ านวนนี้มรีูป

ปัน้ของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St.John 
Nepomuk) เป็นรูปปั้นทีเ่ก่าแกทีสุ่ด
บนสะพานสร า้ ง เมื่อ ปีค .ศ .  1683 
สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีก
สญัญลักษณ์หนึง่ของกรงุปรากน าทา่น
เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague 
Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่
สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมยัเจา้ชาย 
Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่



ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติัส (St.Vitus Cathedral) (กรณีมี

พธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้เขา้ชม) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14   

นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 
ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้
แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใช ้

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขาย
ของทีร่ะลกึวางจ าหน่ายอยูม่ากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที1่0    

บา่ย น าเดินทางสู่ กรุงบราตสิลาว่า  (Bratislava) (ระยะทาง 328กม.3.15 
ชม.)  เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้ับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านเดินทางไป ปราสาทบราตสิลาว่า 
(Bratislava castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาร็อกกี้
ฮลิลร์มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคยถูกเพลงิ
ไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 
1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของ
ปราสาทแหง่นี(้ถา่ยรปูดา้นนอก) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่1   

  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั:  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 

                       อาหาร เชา้, เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่2  

น าท่านเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
80กม. 1.15 ชม. ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูงและพืน้ที่
อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) 
ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคาร
ไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่  อกี
ครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวัง ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) 
ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มา

ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่13 
จนถงึตน้ครสิต์ศตวรรษที ่
20  จากนัน้เดนิทางไปน า
ท่านเขา้ชมความงดงาม
ของพระราชวงั เชินบ
รุ น น์  ( Schoenbrunn 
Palace) แห่งราชวงศฮ์ับ
สบวร์ก ซึ่งมีประวัติการ
ส ร ้า ง ม า ตั ้ ง แ ต่ ก ล า ง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-
1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่ง
วจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็น
การแกบ้นต่อความทุกข ์ ยากของประชาชน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาท)ี ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย               น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3
ชม.)  เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม



ของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้า
ดานูบ”   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่3   

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั: Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  

วนัทีเ่จ็ด         บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมน่ า้ดานบู                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่4 

                       จากนัน้น าชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ
อันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ น าท่าน
ชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิี
สวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มท
เธยีสซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รง
สรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย สรา้งในสไตล์
นโีอ-โกธคิ หลังคาสลับส ี สวยงามอนัเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัด
จากโบสถ์เป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรง
มา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หนา้ ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น าท่านเขา้ชมป้อมปราการ  
ใหญ่โตทีม่จีุดชมววิเหนือเมอืงบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดเ้ป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม
ชาวประมงฮังกาเรยีน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ 
Parliament จากมุมสงู  จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอันเลอืงชือ่
ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้
ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ
อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัว
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจาก
ประเทศองักฤษเชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5 อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย              หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่น าทา่นเช็คอนิเดนิทางกลบั 
17.30น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
23.50 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

01.45 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 
12.30 น.      เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.45-12.30+1 
 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 



2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
8. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  3,500 บาท 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรฐัเช็ก) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 
(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่
ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ า (บญัชสีว่นตัว) รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิ
คงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัติ
การเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเชก็) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) .......................................... 

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 



 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 


