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FIN EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมากทีสุ่ดในปีนี ้

เยอรมนั แฟรงกเ์ฟรติ ์เมอืงทีส่ าคญัส าหรบัจดังานเทศกาลประจ าแม่น า้ไรน ์มคีวามแยวเป็นอนัดบัสามของ

ทวปียุโรปเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคญัของเยอรมนรีวมท ัง้เป็นศูนยก์ลาง

การธนาคารการเงนิ 

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้่าสวยทีสุ่ดในโลก กรุงเวยีนนา ชมความงดงามของ

พระราชวงัเชนิบรุนน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบู์รก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยี  กรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์

สะพานเก่าแก่สไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแม่น า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง Old Town และ Little Town 

และชมความงดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรุงบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

ฮงัการ ี บูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบั

โลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 



 
 
 
 
      

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24เม.ย. – 1 พ.ค. 62 49,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

  

12,500 25  

2 – 9 พ.ค. 62  49,900 12,500 25  

11 – 18 พ.ค. 62  49,900 12,500 25  

15 – 22 พ.ค. 62  49,900 12,500 25  

29 พ.ค. – 5 พ.ค. 62 49,900 12,500 25  

1 – 8 ม.ิย. 62  49,900 12,500 25  

** ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซีา่ 3,500 บาท ** 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.25  QR069  DOH-FRA  01.45-06.40 
RETURN:       QR200 BUD-DOH 16.20-23.35  QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

 
วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

16.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตร
โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

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

19.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน กรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR833  
23.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง         แฟรงกเ์ฟิรต์ – เมอืงนูเรมเบริก์ - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี                                            อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.45 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR069 

06.40 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและ
พาณชิยท์ีส่ าคญัของเยอรมนีรวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร การเงนิ 
และการคา้หุน้ที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมมหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt Cathedral) (ใชร้ะยะทาง 13 ก.ม./ 30 นาที) นัน้เป็น
โบสถท์ี่มีความสวยงามเเละเก่าเเก่อย่างมากในเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ที่น่ี
ถอืว่าเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณท์ี่มคีวามส าคัญส าหรับเมืองเเห่งน้ี โดยมัน

ประดบัประดาดว้ยความหรูหราเเละสวยงามเป็นอย่างมาก พรอ้มกบัคุณสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี่งดงามของ
เมอืงเเห่งน้ี โดยสถานทีท่่องเที่ยวเเห่งน้ีนัน้เป็นสถานทีส่ าคญัของอาณาจักรโรมันอนัศักดิส์ทิธิจ์ากนัน้น าท่านแวะ
ถ่ายรูปที่ โบสถเ์ซนตป์อล (Paulskircha/ St. Paul's Church) (ถ่ายรูปดา้นนอก)  เป็นโบสถท์ี่มีความ

สวยงาม  อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ของครสินิกายโปรเตสแตนท์ และทางดา้นการเคลือ่นไหวทาง
ประชาธปิไตยของเยอรมันสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1789-1833 จนกระทั่ง 18 มีนาคม ค.ศ. 1944 โดน
ระเบิดโจมต ีและหลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2ไดร้ับการบูรณะเป็นอาคารประวัตศิาสตรแ์ห่งแรก 

เพื่อท าการเฉลมิฉลองวันชาตคิรัง้ที่ 100 และไดเ้ปิดท าการใหม่อกีครัง้ ในวนัที่ 18 เมษายน ค.ศ. 
1948 ปัจจุบันไดเ้ปิดเป็นอนุสรณ์สถานใหก้ับชาวเยอรมัน และเป็นที่ส าหรับจัดนิทรรศการและ 
กิจกรรมสาธารณะ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนูเร

มเบิร ์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบ
โบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์  มีประวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮติเลอรไ์ดใ้ช ้

สถานที่แห่งน้ีเป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อ ต่อสู่ใน  
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มติรรถ
ล่มเสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมกันบูรณะ

ใหก้กลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คยีงของเดมิมากทีสุ่ด (ถา่ยรูป
ดา้นนอก)   
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทนูเรมเบริก ์(Nuremberg Castle) 
จากนั้นไปยั ง St.Lawrence’s Church และ  Church of Our 

Lady  เพือ่ถ่ายรูปและชมความสวยงามดา้นนอก 
                     จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมือง

น ้าพุรอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.)เมืองคารโ์ลวี ่วารี Karlovy 

Vary เป็นเมืองที่อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศเช็ก มีชือ่เสียงใน
เรื่องบ่อน ้าแร่ การท าสปา และการท าเครือ่งแกว้ ชือ่เสยีงเหล่าน้ีท า
ให ้Karlovy Vary เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดขายเพื่อเยี่ยมชมน ้าพุ

รอ้นและสปาเป็นหลัก ว่ากันว่า ในสมัยพระเจา้ชาร์ลส์ที่ ๔ ค.ศ.
๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบ่อน ้าแร่ของเมอืงน้ีจากการไปตามลา่กวางในป่า 
กวางตวันัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบ่อน ้าแร่แห่งหนึง่ เมือ่ตามไปดกูลบัเห็นกวางวิง่หนีออกไปไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ จงึ

คาดวา่น ้าแร่นัน้คงมีคณุสมบัตพิเิศษทีท่ าใหก้วางหนีไปได ้และจากจ านวนบ่อน ้าแร่น ้าพุรอ้นทีม่เีกอืบรอ้ยบ่อ มเีพยีง 
๑๒ บ่อที่ใชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธุรกจิสปา เพือ่การบ าบัดรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความงาม น่ี  จงึเป็นทีม่าของน ้าแร่
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมอืงน้ี  น าเดนิชมเมืองคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ 

ตามความเชือ่ที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชญิท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์
ซเลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่  

   ทีพ่กั :  Hotel Palacky  ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Karlovy Vary ตดิ

งานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 
 

 
 
 

 
 



วนัทีส่าม           เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– กรงุปราก - ปราสาทแหง่ปราก - Ceske Budejovice        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานทีท่ีม่บี่อน ้าพุรอ้นถงึ 5 แห่งในอาคาร

เดยีวกนั  และ Market Colonnade อาคารบ่อน ้ารอ้นที่สรา้งเป็นลายฉลสุขีาว มลีวดลายทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่ ซ ึง่
อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาเยอืนบ่อน ้ารอ้นแตล่ะบ่อคอืการชมิน ้าแร่ธรรมชาต ิ ทีม่รีสชาตแิตกตา่งกนัไป อกีทัง้
ทีน่ี่ยังมภีาชนะพเิศษส าหรับดืม่น ้าแร่อกีดว้ย เรยีกวา่ แกว้พอรซ์เลน ซึง่เป็นแกว้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกาน ้า โดยพอร์

ซเลนแตล่ะบ่อก็จะสรา้งขึน้มาแตกตา่งกนัใหเ้หมาะสมกบัน ้าแร่ในบ่อนัน้ๆ ซึง่นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่ยงันยิมเก็บแกว้
พอรซ์เลนเป็นของทีร่ะลกึอกีดว้ย และน าท่านถ่ายรูปกบั Colonnade Spring ซึง่เป็นองัคารรูปทรงสวยงามใน
รูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป้นลานน ้าพุเตน้ระบ าโดยมเีพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral 

เพือ่ถ่ายรูป ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
(ระยะทาง 127 ก.ม.2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 
นครแห่งปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่  

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้ง

ขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษที่  9 ในสมัยเจา้ชาย 
Borivoj แห่ ง ราช วงศ์  Premyslid ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ นท าเนี ย บ  
ประธานาธิบดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั 

(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมัยศตวรรษที ่14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 

ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี  เช่น พระเจา้
ชารล์ที่ 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี่ 1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 
เป็นตน้ ใหท้่านชมความงามและถ่ายรูปกับโบสถ์ติน (Church of 

Our Lady before Tyn) โบสถแ์บบโกธกิซึง่มีหอคอยคูข่องโบสถ์สูง 
80 ม. และเดนิไปยังนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock)นาฬกิา
น้ีจะตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง และในทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้น 12 อัครสาวก

แห่งพระเยซคูรสิตท์ี่จะออกมาทางบานหนา้ตา่งเล็กๆ 2 บานดา้นบนสุด  
ตามต านานไดก้ล่าวว่าหลังจากนาฬกิาน้ีสรา้งเสร็จ คนประดษิฐ์กลไก
นาฬกิาชิน้น้ีถูกควกัลกูตาใหต้าบอด เพือ่ที่จะไม่สามารถมองเห็นแลว้จะ

สามารถไปสรา้งนาฬกิาแบบ  เดยีวกันน้ีไดอ้กี จากนัน้น าท่านเดนิทาง
ไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์
โกธกิที่ทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวาที่เชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระ

เจา้ชารล์สท์ี่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ 
จุดเด่นของสะพานน้ีก็คอืรูปปั้นโลหะของเหลา่นักบุญสไตลบ์ารอกที่ตัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึ่งใน
จ านวนน้ีมีรูปปั้นของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปปั้นทีเ่กา่แกที่สดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 
1683 สะพานแห่ง น้ีเปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก น าท่านเดินทางไปยัง Ceske 

Budejovice (ระยะทาง148กม. 2.30 ชม)  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี5่  

   ทีพ่กั: Hotel Savoy หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4ดาว  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่น 
                       วันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Ceske 
Budejovice ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

 
 
 

 



วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice    เชสกี ้ครมุลอฟ    ฮลัลส์ตทัท ์    เวยีนนา                                  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

(ระยะทาง30กม. 45นาที) น าท่านชมเมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน า้งาม
แห่งโบฮเีมยีเมืองที่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมือง
มรดกโลกในค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตัง้อยู่ร ิมสองฝ่ังของ

แม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที่มีอาคารเกา่แก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 
300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของโลก จากนั้น น าท่านถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) 

บรเิวณรอบนอก ซึง่  สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น

อนัดบัสองของ  ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเกา่แกก่วา่ 700 
ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ัง
ตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถ์เก่ากลาง

เมอืง  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี7่  

บา่ย  น าท่านออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง 210 กม. 3.15
ชม.) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้ อยู่ร ิม
ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่โรแมนตกิที่สดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บน
อพัเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

น้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 
Cultural-Historical Heritage เดนิเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่
ในภวังคแ์ห่งความฝัน จน  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่กรงุเวยีนนา 
(ระยะทาง 288 กม. 4.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม
เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูงและพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรีย
ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหวา่งปีค .ศ.
1863-1869 แตต่วัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่  อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่าน
พระราชวัง ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่จนสมควรแกเ่วลาน าท่านดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่  

   ทีพ่กั:  Arion Cityhotel Vienna ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน เวยีนนา ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 
 

วนัทีห่า้           เวยีนนา  พระราชวงัเชนิบรนุน ์  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบราตสิลาวา่ 

                                                                                                                                                    อาหาร เชา้, เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

เดนิทางไปน าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มีประวตักิาร

สรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย 
เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 
หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชม

ความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งไดร้ับการ
ตกแต่งอย่างวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์อง
ฝรั่งเศส จากนั้น น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 

Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์

ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความ
ทุกข ์ยากของประชาชน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen 
Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง51กม.1ชม.) ใหเ้วลา

ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 



DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
                     น าเดนิทางสู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) (ระยะทาง 43กม. 1 ชม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวาเกีย  ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี1่0   

  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั:  Holiday Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ - ปราสาทบราตสิลาวา่ - บดูาเบส - ลอ่งแมน่ า้ดานูบ                      อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่1  

จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava 

castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสีเ่หลี่ยมผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขาร็อกกี้
ฮลิลร์มิฝ่ังแม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคย
ถูกเพลิงไหมเ้สียหายจากนั้นมีการก่อสรา้งเรื่อยมา และมีการ

ก่อสรา้ง ใหม่อีก   ค รั ้ง ใน ปี  1956-1964 ซึ่งท่ านสามารถชม
ทัศนียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี(ถ่ายรูป
ดา้นนอก) น าท่านไปถ่ายรูปที ่St. Martin Carthedral และอสิระ

เลอืกซือ้สนิคา้และเดนิเลน่ถ่ายรูปที ่Old Town  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี1่2 

บา่ย               น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดน

สู่ กรุงบูดาเปสต  ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.)  เมือง
หลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิี่มี

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 
“ไข่มุกแห่งแม่น ้ าดานูบ”  จากนั้นน าท่านล่องเรอืแม่น า้ดานูบ    
(คา่ล่องเรอืรวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้) อันเลอืงชือ่ชมความงามของ

ทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงราย
กนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอด สงูถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่ง

แรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 
วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจาก
ประเทศองักฤษเชน่กนั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที1่3   

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Leonardo Hotel Budapest หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่น  
                       วันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง 

กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล**  

วนัทีเ่จ็ด         บดูาเบส -สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่4  
                       จากนัน้น าชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ น าท่านชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่ง

เคยใช เ้ป็นสถานที่ จัดพิธีสวมมงกุฎ ให ้
กษัตริย์มาแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษัตรยิ์แมทเธียสซึง่เป็นกษัตรยิ์ที่

ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยัง เป็น
กษัตริย์ผูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามใน  
เมืองหลวงต่างๆ อกีมากมาย สรา้งในสไตล์

นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสี  สวยงามอันเป็น



จุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน
ประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น าท่านเขา้ชม

ป้อมปราการ  ใหญ่โตทีม่จีุดชมววิเหนือเมอืงบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดเ้ป็นอย่างด ีป้อมแห่ง
น้ีสรา้งขึ้นตัง้แต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ 
Parliament จากมุมสงู   

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5  

บา่ย              หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่น าทา่นเช็คอนิเดนิทาง 
                       กลบั 
16.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.25 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

02.15  น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 
12.55 น.      เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นที่พัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 



  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัที่มอีายุ 76-80 ปี
บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยที่มอีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันที่มอีายุ 76-80 ปี
บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
8. ไมร่วมคา่วซีา่วซี่าเชงเกน้  3,500 บาท 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ



ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 
 

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

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวนัที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม่ กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซี่าเชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 
 

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

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน 
(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่ที่รับยืน่วซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการ
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้ับ, วนั เดอืน ปี ที่เริม่ท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD(, (คัด
ส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 



4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของทั่วไป, อาชีพอสิระ (Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตวั) รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัติ

การเดนิบัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 
 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบิดา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่านัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ ์(Bookbank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement( 
 

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

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดส่งเอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

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

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

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

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

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 

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

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

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

13. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 



   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซี่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่

รับผดิชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สัปดาห ์กอ่น

ถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 
 
 

 


