
  

 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12173 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ฮงัการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เชค็ 8 วนั 
บูดาเปสต ์บราติสลาวา ช้อปป้ิงปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ เวียนนา  
ซาลซบ์ูรก์ ฮลัลส์ตทัท ์เชสก้ี ครมุลอฟ คารโ์ลวี วารี ปราก  

 

 
 

พิเศษ เข้าชมพระราชวงัเชินบรนุน์ และล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  
 
 
 



  

 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีท่ าการ

เชค็อนิตัว๋ 

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

วนัท่ีสอง ดไูบ  - บดูาเปสต ์– ล่องเรือ 
01.15 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385  

        (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงบดูาเปสต์ ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK111 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบินบดูาเปสต ์ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่

เมอืง บูดาเปสต์ (Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชื่อดงัอกีแห่งของยุโรป ศูนยก์ลางทาง
วฒันธรรมและการเมอืงของประเทศที่มอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว น าท่านสู่ มหาวิหารแมทธิอสั (Matthias 
Church) มรดกโลกชิน้ส าคญัของบูดาเปสต์ โบสถ์ทีง่ดงามแต่จะเก่าแก่ดว้ยอายุเกอืบ 700 ปี มหาวหิาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิหลงันี้ในอดตีเคยใชเ้ป็นโบสถ์ที่ส าคญัยิง่ เพราะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระ
ราชพธิเีถลงิราชสมบตัสิวมมงกุฎของกษัตรยิฮ์งัการหีลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมอืเมื่อถูกยดึครองโดย
ชาวเตริก์หรอืตุรกทีีเ่ปลีย่นใหม้หาวหิารกลายเป็นมสัยดิในศาสนาอสิลามตามทีช่าวเตริก์นับถอื จนเมื่อชาว
เตริก์ถูกขบัไล่ไปหมดแลว้มหาวหิารกไ็ดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหก้ลบัมาเป็นศาสนาสถานแห่งครสิต์ศาสนา
เช่นเดมิ และทีต่ดิกนันัน้จะม ีป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและก าแพงสขีาวทีดู่เหมอืน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นัน้ได้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1905 โดยชาวประมงเชื้อสายฮงักาเรยีนที่อาศยัอยู่ใน
แถบนี้ อดตีนัน้เป็นป้อมส าหรบัสงัเกตการณ์ เฝ้าระวงัและป้องกนัภยั แต่ปัจจุบนัได้กลายเป็นจุดชมววิที่
สวยงามของแม่น ้าดานูบไปแลว้ และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในบูดาเปสต์อกีดว้ย แวะ
ชมและถ่ายรปูกบัหนึ่งในสะพานทีส่วยงามของเมอืงบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
 

แห่งแรกที่สรา้งขึน้เหนือแม่น ้าดานูบ และก็เป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวนัหรอื
กลางคนื มคีวามยาวถึง 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโตแทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไว้ทัง้สองฝัง่ของสะพาน 
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตัว โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรอืน
สถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่แม่น ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง
ฮงัการ ี(Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยว่าน่ีคอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีสุ่ดเท่าทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

   
 

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม บดูาเปสต ์– บราติสลาวา - ปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ - เวียนนา - พระราชวงัเชินบรนุน์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง บราติสลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจ้ะ
ว่าเป็นเมอืงขนาดเลก็ไมเ่หมอืนเมอืงหลวงอื่นๆ ของยโุรป แต่
กเ็ป็นเมอืงทีม่ากดว้ยประวตัศิาสตร ์เพราะเคยเป็นเมอืงหลวง
ของ ราชอาณาจกัรฮงัการ ี(Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 
1536 – 1783 ทัง้ยงัหลากหลายดว้ยเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม 
เมอืงบราติสลาวาเคยได้เป็นเมอืงที่ร ่ารวยที่สุดอนัดบั 3 ใน
กลุ่ม ยโูรเป้ียน ยเูนียน อกีดว้ย น าท่านเทีย่วชม ย่านเมือง
เก่า (Old Town) ศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตรข์องเมอืง เป็น
ย่านที่เป็นทีต่ ัง้ของอาคารโบราณที่ส าคญัหลายแห่งของเมอืง มากมายด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่
ลว้นส าคญัจนประเมนิค่าไม่ได ้ชมย่าน จตัุรสักลาง (Main Square) จตุัรสัทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กักนัดี
ของประเทศสโลวาเกยี เป็นจตุัรสัโล่งกว้าง ล้อมรอบด้วยอาคารและมจีุดเด่นคอื น ้าพุโรแลนด์ (Roland 
Fountain) ทีต่ ัง้อยู่กลางจตุัรสั เป็นแลนดม์ารก์ทีส่ าคญัมากของเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1572 เพื่อ
เป็นจุดบรกิารน ้าสาธารณะส าหรบัประชาชนในเมอืง ก่อนจะมกีารสรา้งรปูปั้นของกษตัรยิแ์มกซมิเิลยีนใน
ชุดอศัวนิพรอ้มเกราะเตม็ยศขึน้เหนือน ้าพุ     เป็นสญัลกัษณ์ของผูป้กป้อมเมอืงนัน่เอง อกีหนึ่งสิง่ก่อสรา้ง
ในบรเิวณนี้ทีส่ าคญัไมแ่พก้นักค็อื ศาลากลางเมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณทีส่รา้งขึน้ในช่วง
ศตวรรษที ่14 ที่คงรกัษามาจนถงึปัจจุบนัที่กลางเป็นอาคาร
ศาลากลางเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสโลวาเกีย และเป็น
อาคารที่สรา้งจากหนิที่อายุมากที่สุดที่ยงัยนืหยดัอยู่ได้ในเมอื
งบราติสลาวา อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการตั ้งแต่



  

 
 

ศตวรรษที ่15-19 ปัจจุบนัภายในศาลาว่าการแห่งนี้ไดร้บัการบูรณะใหม่ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์ราตสิลาวาให้
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประวตัิศาสตร์ของเมอืง  ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูที่ออก
แบบอย่างเรยีบหรใูนสไตล์นีโอคลาสสคิ พระราชวงัพริเมท (Primate Palace) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่
18 ส าหรบัเป็นทีพ่ านักของอารค์บชิอป ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ างานของนายกแห่งบราตสิลาวา พระราชวงั
แห่งนี้ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมภายในได ้    
น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมอืงปารน์ดอรฟ์ (Parndorf) 
***อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี*** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน 
ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที่เน้นแบรนดเ์นมในราคาสุดพเิศษ
จ านวนมาก ภายในนัน้มากพร้อมด้วยแบรนด์ชัน้น าจากเกือบทัว่โลกมาให้เลอืกซื้อเลอืกช้ อปกนั เช่น 
Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย 

  อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบเต็มอิ่ม ณ คาร์เนอร์สตรีท 
(Karntner Strasse) ถนนสายนี้สบืประวตัมิาตัง้แต่ยุคโรมนั 
ปัจจบุนัเปลีย่นสภาพเป็นถนนคนเดนิ ปดูว้ยแนวหนิ   และขนาบ
ขา้งด้วยอาคารรา้นค้าทัง้เก่าและใหม่สลบักนัไป บรรยากาศของ
ผูค้น รา้นรวงรมิทาง และอุณหภูมเิยน็สบาย กระตุ้นต่อมชอ้ปป้ิง
ของเราให้เดนิเขา้   ออกรา้นสวยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยสกันิด 
ทัง้รา้นขนม รา้นขายงานประดษิฐ ์และรา้นขายเครื่องแก้วอื่นๆอกี
มากมายน าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชินบรนุน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่แสน
งดงามทีอ่ยูคู่่เวยีนนามาตัง้แต่ศตวรรษที ่18 พระราชวงัสเีหลอืงอ่อนแห่งนี้เคยเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดิ
แห่งราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ ตกแต่งอย่างประณีตสง่างามสมฐานนะพระราชวงัหลวง พรอ้มตกแต่งดว้ยศลิปะชัน้
เยีย่มจ านวนมาก พระราชวงัสไตลบ์าโรคแห่งนี้มจี านวนหอ้งมากถงึ 1,441 หอ้ง ทีล่ว้นแลว้แต่ใหญ่โตและ

อลงัการดว้ยการสถาปัตยกรรมภายในและศลิปะแสนประณีต ดว้ย
ความยิง่ใหญ่งดงาม และความส าคญัของพระราชวงัแห่งนี้ ท าให้
ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกชิน้ส าคญัไปในปี 1996 ทัง้ยงัเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัต้นๆ ของเวยีนนาและประเทศออสเตรยี
เลยทเีดยีว น าท่านแวะถ่ายภาพ บรเิวณ จตัุรสัมาเรีย เทเรซ่า 
(Maria Theresa Platz) จตุัรสักลางเมอืงทีเ่ป็นทัง้แลนดม์ารก์และ
จุดนัดพบยอดนิยมแห่งนี้นั ้น ยังเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรีย์จ ัก 

รพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า (Maria Theresa of Austria) สตรผีูม้ากความสามารถและครองสถานะการเป็น
ประมุขของประเทศ จากจุดนี้ซ้ายขวาหน้าหลงัจะเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์แสดงงานศิลปะ พพิิธภณัฑ์
ธรรมชาตวิทิยาทีร่วมตวัอย่างสตัวห์ายากหลากหลายชนิด และพพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะยุคใหม่ จากนัน้
น าท่านชม โบสถ์สตเีฟนส ์(St. Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนดม์ารก์ของเวยีนนาทีส่วยงามโดดเด่น
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1137 และสรา้งกนันาน 75 ปี รปูทรงตวัอาคาร
นัน้สูงแหลมเป็นหอคอย 136.7 เมตร และสรา้งขึน้เพื่ออุทศิให้แก่นักบุญสตีเฟนส์ และแมจ้ะเป็นโบสถ์
โบราณอายุกว่า 600 ปี แต่ก็ยงัคงความส าคญั ความยิง่ใหญ่ และความงดงามไม่เสื่อมคลายแมแ้ต่น้อย  
น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืง ลนิซ ์(Linz) เมอืงขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนประเทศเชค็แห่งนี้ เป็นเมอืง



  

 
 

ใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยี เคยไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงหลกัแห่งวฒันธรรมของยุโรปเมื่อปี 
2009 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ซาลซบ์รูก์ – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ – ฮลัลส์ตทัท ์- เชสก้ี ครมุลอฟ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่โีด่งดงัไป
ทัว่โล กนี้เป็นสวนเก่า แก่ทีไ่ดถู้กสรา้งและจดัขึน้มาตัง้แต่ปี 1690 สวย
ด้วยการบรรจงจดัและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้น ้าพุ และรูปปั้น 
สง่างามสมกับเป็นสวนแห่ง พระราชวงัมริาเบล (Mirabell Palace) 

จากนัน้น าท่านสู่ ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่าน
การคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทีต่่างกห็อบเอาสนิคา้
ของตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขายกนั ถนนเสน้นี้ยงัเป็นที่ตัง้ของ บ้านเกิด
โมสารท์ นักประพนัธ์ชื่อก้องโลกอกีดว้ย ปัจจุบนัย่านนี้ก็ยงัพลุกพล่าน
ไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิง
ชื่อดงัทีไ่มว่่าจะเป็นแบรนดไ์หนยีห่อ้อะไรกส็ามารถหาซือ้ไดจ้ากถนนสายนี้ เป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าช้อป
พลาดไมไ่ด ้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) เมอืงทีง่ดงามและมี
เสน่หอ์ยา่งลน้เหลอืดว้ยทวิทศัน์โดยรอบทีร่ายลอ้มดว้ยทะเลสาบ
กว้างและภูเขาสูงที่งดงามราวกับภาพวาด พร้อมด้วยอากาศ
บรสิุทธิแ์ละบรรยากาศดีๆ  แสนโรแมนตกิแห่งนี้ไดถู้กขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรไ์ปเมื่อปี 1997 
พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรยี” ตวัเมอืงนัน้มอีายุ
เก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกดิขึน้มากในช่วง
ประมาณเกอืบพนัปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์ชตทัท์ไดท้ัง้เดนิ
เทา้ชมเมอืง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจ าเมอืง นัง่เรอืชมทะเลสาบ แวะถ่ายรปูสวยๆ ที่ เซน็ทรลัมารเ์กต็ส
แควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรกูปั้นโฮลีท่รนิิตี้ เป็นเป็นสถานทีจ่ดั
งานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปี
แล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมอืงที่พลาดไม่ได้  เดินทางไปต่อที่ เมอืงเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแม่น้าวลัตาวาโดยมอีดตีเป็นทีต่ ัง้ชุมชนเก่าแก่ตกทอดใหเ้ห็นหลกัฐาน
เป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ช่วงยคุกลาง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีห้า           เชสก้ี คลมุลอฟ - คารโ์ลวี วารี่ – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  

 
 

  น าท่านเทีย่วชมเมอืง เชสก้ี ครมุลอฟ เมอืงทีล่้อมรอบด้วยแม่น ้าวลัตาวาแห่งนี้นัน้มเีสน่ห์ด้วยการเป็น
เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์ที่มอีดตีเป็นที่ตัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ย
หลงัที่สร้างกนัมาตัง้แต่ช่วงยุคกลางแต่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไว้อย่างด ีท าให้ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเมอืงที่มี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจากยเูนส
โก้ไปเมื่อปี 1992 เขา้ชมและถ่ายรปูกบั ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ทีส่รา้งขึน้เมื่อ
ประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบตัิของขุนนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัิของรฐับาล
สาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหนึ่งเลย จะไดเ้หน็
สภาพเมอืงเชสกี ้ครมุลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวาลอ้มคดเคีย้วเป็นรปูตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคาร
และปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทัว่เมอืงนัน้งดงามอย่างที่สุด    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางสู่เมอืง คารโ์ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อน ้าพุ
รอ้น เพราะสามารถพบเหน็ได้มากในเมอืง อุดมด้วยแร่ธาตุชัน้ดี
และมคีุณภาพสูง ปัจจุบนัคารโ์ลว ีวารกีลายเป็นเมอืงตากอากาศ
ชื่อดงัและเป็นเมอืงแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเชก็ ทัว่ทัง้
เมอืงในคาร์โลวี วารยีงัคงมสีถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกนัไม่ต่างจากในปราก รปูปั้นนักบุญ อนุสาวรยี์
และอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่ทุกมุมเมอืง ผงัเมอืงดูสวยงาม มถีนน
กวา้งขวาง แต่บรเิวณทีดู่สวยงามไดบ้รรยากาศดีๆ  น าท่านชมบ่อ
น ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ที่ Hot Spring Colonnade ซึง่สรา้งใหเ้ป็น
บ่อน ้าพุรอ้นในจดุทีม่นี ้าพุผุดขึน้จากธรรมชาตแิละลกึลงไปในดนิถงึ 2,000 เมตร น ้าทีข่ ึน้มาจากดนินี้จะพุ่ง
ขึน้ไปในอากาศสูงถงึ 12 เมตร ไดป้รมิาณมากถงึ 2,000 ลติรต่อนาท ีและเป็นน ้าที่ชาวคารโ์ลว ีวารใีชใ้น
การรกัษาโรคมากว่า 600 ปีแลว้ แต่กจ็ะมอียูห่ลายบ่อแยกยอ่ยออกไปถงึ 12 บ่อ แต่ละบ่อกจ็ะใหส้รรพคุณ
ของน ้าแตกต่างกนั เช่น ช่วยรกัษาโรคเกี่ยวกบัระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกบัระบบ
ไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงัช่วยลดอาการอ่อนเพลยีไรเ้รีย่วแรงได้ และในบ่อน ้าเหล่านี้สามารถรอง
ดื่มกนิได ้โดยซือ้แก้วส าหรบัตกัชมิน ้าจากบ่อน ้าพุรอ้น ทีม่บีรกิารจ าหน่ายอยู่ทีด่้านหน้านัน่เอง และแก้ว
เหล่านัน้สามารถเกบ็เป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย เพราะตกแต่งดว้ยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ทีดู่
ไปแล้วคล้ายกาน ้านัน่เอง จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่เมอืง ปราก (Prague) เมอืงที่ได้รบัสมญานามว่า 
ดนิแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจากอดีต 
ปัจจุบนัปรากได้กลายเป็นเสมอืนหวัใจของยุโรป เป็นเมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งของยุโรปที่ไม่
ควรพลาดที่จะไปเยอืนให้ได้ซกัครัง้ เป็นอีกหนึ่งความสุนทรยี์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่าง
ปฏเิสธไมไ่ด ้

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก ปราก– สะพานชารล์ส ์–หอนาฬิกาดาราศาสตร ์– ช้อปป้ิง Palladium - จตัรุสั Wenceslas 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  

 
 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิที่
ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรกั ถ่ายภาพบรเิวณ จตัุรสัเมืองเก่า    
( Old Tow Square ) จตุัรสัศูนยก์ลางทีส่ าคญัของกรุงปราก 
ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 12 มตีึกราม
บ้านเรอืนล้อมรอบจตุรสัที่สวยงามและได้รบัการอนุรกัษ์ไว้
เป็นอย่างด ีดื่มด ่ากบับรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะ
เดนิออกจากรา้นค้าสสีนัสดใสไปยงัรา้นอาหารรอบๆ จตุัรสั 
จตุัรสักลางเมอืงแห่งนี้เต็มไปด้วยชวีติชวีา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศิลปิน และไกด์น าเที่ยวได้ น าท่านชม 
สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายหลกัทีพ่รากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรปูปั้น
นักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญัที่ชีใ้หค้นยุคปัจจุบนัเหน็ไดถ้งึความ
รุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลาง
เมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ ซึง่คอยท า
หน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่ว ัน หอนาฬิกาดารา
ศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอก
เวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูปัน้นกับุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดง
การโคจรของดวงอาทติย์และดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั 
เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงักงัวานและรูป
ปัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัช่องหน้าปัด   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบัการชอ็บป้ิงที ่Palladium เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงปรากในสาธารณรฐั
เชก็ หา้งสรรพสนิคา้นี้มรีา้นคา้ 170 รา้นคา้และรา้นอาหาร 30 
รา้นโดยมพีืน้ที่ค้าปลกี 39,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยงัมี
พืน้ทีส่ านักงานในอาคารอกี 19,500 ตารางเมตร เป็นหนึ่งใน
ศูนยก์ารคา้ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเชก็  อสิระกบัการชอ้ป
ป้ิงและถ่ายรูปเบริเวณ  จตัุรสั Wenceslas (Václavské 
Náměstí) ตัง้อยู่ใจกลางย่าน New Town ในกรุงปราก มี
ความยาวทัง้สิน้ 2,460 ฟุต (750 เมตร) เยอืนแหล่งรวมตวั
ของคนในทอ้งถิน่และเพลดิเพลนิกบัสิง่อ านวยความสะดวกสมยัใหม่ได้ทีน่ี่ จตุัรสัแห่งนี้ยงัเป็นจุดเริม่ต้น
ของถนนสายช้อปป้ิงในกรุงปราก ในขณะที่ตอนกลางคนื บรเิวณนี้จะกลายเป็นหนึ่งในย่านที่พลุกพล่าน
และมชีวีติชวีาทีสุ่ดของเมอืง ชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์อารต์นูโวสองฝัง่ถนนขณะเดนิดูสนิค้าในรา้นค้า
ปลกีที่ดทีี่สุดในกรุงปราก ดื่มด ่าไปกบัประวตัศิาสตรข์องประเทศเชก็ที่ National Museum เหนือจตุัรสั 
หน้าพพิธิภณัฑม์รีูปปั้นของ St. Wenceslas ซึ่งได้รบัฉายาว่า "กษตัรยิ์    ผู้ทรงคุณธรรม" ในเพลง
สรรเสรญิประจ าเทศกาลครสิตม์าสทีน่ิยมน ามาขบัรอ้งกนั  ไม่เพยีงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและสถานบนัเทงิยาม
ค ่าคนืเท่านัน้ แต่ยงัมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในฐานะจดุรวมพลและเฉลมิฉลองของชาวเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 
 



  

 
 

วนัท่ีเจด็ ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมและ ถ่ายภาพกบัดา้นหน้า ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นแลนด์
มารก์ส าคญัของเมอืง ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่ปี 885 ใหญ่
และอลังการมาก ปัจจุบัน ใช้ เ ป็นสถานที่ท า งานของ
ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดง
มรดกทางวฒันธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหาร
เซนต์ไวตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนา
ครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดและส าคญัทีสุ่ด
ของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัที่สูงถงึ 96.5 เมตร และ
หอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็งูถงึ 82 เมตร   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK140 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.00 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK384  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62 
40,900.- 

ตลุาคม 

 

1-8 ต.ค. 62 
 

8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62 41,900.- 

พฤศจิกายน 

19-26 พ.ย. 62 40,900.- 
 

4-11/15-22 พ.ย. 62 

28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62 39,900.- 

ธนัวาคม 4-11 ธ.ค. 62 



  

 
 

 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 



  

 
 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 



  

 
 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 24 
ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  



  

 
 

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ



  

 
 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการยื่นวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 
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