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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 

เทีย่วครบไฮไลท ์3 ประเทศของยโุรปตะวนัออก 
✓ เยอืน คารโ์ลว ีวาร ีเมอืงสปาเกา่แก ่ศนูยก์ลางสปารสีอรต์ดา้นสขุภาพทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก 

✓ สมัผัสความยิง่ใหญ่ของ กรงุปราก ทีไ่ดร้ับสมญานามวา่“เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด”   

✓ ชมความสวยงามของ เชสกี ้ครมุลอฟ เพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เปรยีบดัง่เมอืงในเทพนยิาย 

✓ สมัผัสความโรแมนตกิของ ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

✓ เยอืน เวยีนนา เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องวา่เป็นศนูยก์ลางดนตรคีลาสสกิของโลก 
✓ ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์อัญมณีแห่งเวยีนนา พระราชวงัฤดรูอ้นของราชวงศ ์

ฮบัสบูรก์แห่งออสเตรยี ทีไ่ดร้ับตน้แบบจากพระราชวงัแวรซ์ายส ์ของฝรั่งเศส 
✓ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม ณ Parndorf Designer Outlet  

✓ เยอืน บดูาเปสต ์เมอืงหลวงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก สมญานาม “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ” 

✓ ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ ดืม่ด า่กบับรรยากาศความสวยงามของสองฝ่ังบูดาเปสต ์

✓ ชมความงามของ อาคารรฐัสภาฮงัการ ีอาคารรัฐสภาทีส่วยงามทีส่ดุในโลก 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

03 – 09 มถินุายน 42,900  40,900  8,500  

15 – 21 กรกฎาคม 46,900  44,900  8,500  

13 – 19 สงิหาคม  (ชดเชยวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 47,900  45,900  8,500  

24 – 30 กนัยายน 44,900  42,900  8,500  

22 – 28 ตลุาคม (วนัปิยะมหาราช) 47,900  45,900  8,500  

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,800 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์Q 

ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
20.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยเทีย่วบนิที ่QR833 
23.40 น. ถงึท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก โดยเทีย่วบนิที ่QR289 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 
 

วนัที ่2 
      กรงุโดฮา – กรงุปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ชมเมอืง – กรงุปราก – สะพานชาลส ์– 

      จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์

07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาตสลฟั ฮาเวล กรงุปราก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ระยะทางประมาณ 119 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  ตัง้อยูท่่ามกลางเทอืกเขาทีอ่ดุมสมบูรณ์ และเป็นเมอืงสปา
ทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ก ตามต านานกลา่วไวว้า่ พระเจา้ชารล์สท์ี ่4 แหง่โบฮเีมยี ทรงพบ
แหลง่น ้าแร่ทีเ่มอืงนี้โดยบังเอญิ ในปีค.ศ. 1358 เมือ่ครัง้เสด็จฯ ออกล่าสตัวแ์ลว้สนัุขลา่เนื้อตวัหนึง่ตกลงไป
ในน ้าพุรอ้น ท าใหเ้มอืงแหง่นี้มชี ือ่เสยีงเป็นตน้มา ปัจจบุันทัง้เมอืงมนี ้าพุน ้าแร่อณุหภมูติัง้แต่ 42-72 องศา
เซลเซยีสทัง้หมด 12 แหง่ แลว้น าท่าน ชมเมอืงแหง่สปา ทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบัด
โรคภยัตา่งๆ โดยมรีะดบัเจา้นายหลายพระองคเ์คยเสด็จฯ มาเยีย่มเยอืน อาท ิจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซาแหง่

ออสเตรยี, พระเจา้ปีเตอรม์หาราชแหง่รัสเซยี และพระเจา้เฟรเดอรกิที ่1 แหง่ปรัสเซยี เป็นตน้ นอกจากนี้ 
คารโ์ลว ีวารยีงัไดช้ือ่วา่เป็นทีช่มุนุมของเหลา่ศลิปินชือ่ดงัดว้ย ไมว่า่จะเป็น เกอเธ่, บาค,บโีธเฟน และ 
วากเนอร ์เป็นตน้ ลว้นเคยมาเยีย่มเยอืน ใหท้่านชมเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นสถาปัตกรรมทีม่คีวามสวยงาม 
เป็นระเบยีบ สสีนัสดใสดจุบา้นตุก๊ตา และสปารสีอรต์สขุภาพระดบัโลก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 

EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N (JUN-OCT 18) 
 
 

-3- 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่กรงุปราก ระยะทางประมาณ 127 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 

ชัว่โมง  เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ไดร้ับสมญานามวา่ “เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด” ซึง่ไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
น าท่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(Charles Bridge) เหนือแมน่ ้าวลัตาวา ลกัษณะเดน่ของ
สะพานแหง่นี้ คอื มรีูปปั้นนักบุญและบุคคลส าคญัทางศาสนากวา่ 30 รูป ประดษิฐานบนสองฝ่ังของสะพาน 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้ น าท่านชม จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(The Old Town Square and The 
Astronomical Clock) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1410 โดยท่านสามารถชมหอนาฬกิา

ดาราศาสตร ์โดยจะมรีูปปั้นตุก๊ตาสาวกของพระเยซ ู12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆชัว่โมง  
อสิระใหท้่านดืม่ด า่กบับรรยากาศของจตัรุัสกรุงเกา่ ทีแ่วดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค กอธคิ และรอคโคโค
ทีส่วยงาม โดยจตัรุัสกรุงเกา่เป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่ว เปรยีบดัง่เป็นหวัใจและจติวญิญาณของปราก โดย
ท่านจะเห็นนักท่องเทีย่วและชาวปรากจ านวนมากน่ังดืม่กาแฟหรอืเบยีรต์ามคาเฟ่หลายแหง่บนย่านแหง่นี้ 
โดยท่านสามารถเดนิชมความงดงามของโบสถแ์มพ่ระ หรอืท่านอาจจะเชา่รถมา้ ชมความสวยงามของปราก 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Prague หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัที ่3 
       กรงุปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิาร เซนตว์ติสุ – ตรอกทองค า – เชสกี ้ครมุลอฟ –  

       ชมเมอืง – เชสกี ้บูดาโจวคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู ่ปราสาทปราก (Prague Castle) (ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจ า
ปราสาท น าชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูเ้ก ีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทแหง่นี)้ 
ปราสาทแหง่นี้ตัง้อยูเ่หนือตวัเมอืง บนเนนิเขาฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าวลัตาวา (Vltava) เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในสาธารณรัฐเช็ก ปราสาทนี้สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 870 โดยเจา้ชายบรโิวจแหง่ราชวงศ ์

เปรมสิลดิ ในปัจจบุันเป็นทีท่ าการของรัฐบาล และทีพ่ านักของประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐเช็ก 
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และชมดา้นหนา้ มหาวหิาร เซนตว์ติุส (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว

เช็ก สรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม กอ่สรา้งมาอยา่งยาวนาน เริม่ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1344 จนมา
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

จากนัน้น าท่านชม โกลเดน้เลน หรอืตรอกทองค า (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยูภ่ายใน
ปราสาทปราก เดมิเป็นทีพ่ านักของยามรักษาการณ์พระราชวงั แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศัยอยู่
แทน จงึกลายเป็นหมูบ่า้นชมุชนชา่งทอง บา้นพักในบรเิวณนี้จะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา ปัจจบุันเป็น
รา้นขายหนังสอื และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่เชสกี ้ครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง  เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ เหมอืนดัง่เมอืงในเทพนยิาย ทีไ่ดร้ับ
สมญานามวา่ “เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี”  ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวฤตาว่า น าท่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศภายในตวั
เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ดว้ยอาคารเกา่แก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก
องคก์รยเูนสโก ้
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เชสกี ้บดูาโจวคิ (Ceske Budejovice) 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัที ่4        เชสกี ้ครมุลอฟ – ฮลัลส์ตทัท ์– ชมเมอืง – เวยีนนา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.50 ชัว่โมง หมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิีง่ดงาม  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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หลงัอาหาร น าท่านเทีย่วชมเมอืง ดืม่ด า่บรรยากาศความโรแมนตคิของเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ เมอืงรมิทะเลสาบที่

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง เมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืงมาตัง้แตใ่นสมยัยุคกลาง ปัจจบุันเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วัฒนธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทัง้เวยีนนายงัเป็น
ศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที ่5 
       เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนวงแหวน – พระราชวงัฮอฟบวรก์ – 

       ชอ้ปป้ิง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace)  
(ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจ าพระราชวงั น าชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูอ้ยา่ง
ละเอยีดเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของพระราชวงัทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกแหง่นี)้  พระราชวงัแหง่นี ้
เปรยีบดัง่อญัมณีแหง่กรุงเวยีนนา เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบูรก์แหง่ออสเตรยี โดยใช ้

พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ความโดดเดน่ของพระราชวงัแหง่นี้ คอืสถาปัตยกรรมแบบ 
ร๊อกโคโค ่(Rococo) ทีม่คีวามหรูหรา ใหญ่โต อลงัการ ภายในมหีอ้งทัง้หมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้น
ถงึเรือ่งราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลงัของพระราชวงั เป็นอทุยานขนาดใหญ่ 

ปัจจบุันองคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวงัเชนิบรนุน์ เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม นอกจากนัน้ 
สถานทีแ่หง่นี้ยงัมสีวนสตัวท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้ น าท่านชม ถนนวงแหวน (Ring Strasse) ผ่านชม โรงอปุรากร, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ, 
สวนสาธารณะสตดัปารค์ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีโ์ยฮนัสเตรา้ส ์จเูนียร ์เจา้ของบทเพลงอมตะ “By The 
Beautiful Blue Danube” และมเีวลาใหท้่านถ่ายภาพบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg 
Palace) พระราชวงัฤดหูนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีทีป่ระทับและทีว่า่ราชการของจกัรพรรดใินราชวงศ ์

ฮบัสบ์วรก์ตัง้แตพ่ระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี 
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ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท ีแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ซึง่ประกอบดว้ยแบรนดด์งั
ตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่ บูดาเปสต ์ (Budapest) ระยะทางประมาณ 194 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงหลวงของประเทศฮังการี ที่ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 
จนไดร้ับสมญานามวา่ “ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ” 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Achat Premium หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัที ่6 
       บูดาเปสต ์– จตัรุสัวรีบุรษุ – ป้อมชาวประมง – โบสถเ์เมตเทยีส – อาคารรฐัสภาฮงัการ ี– 

       ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ – ทา่อากาศยานบูดาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์– กรงุโดฮา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
หลงัอาหาร น าท่านผ่านชม จตัรุสัวรีบรุษุ (Hero square) ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ่ ทีม่อีนุสาวรยีแ์หง่
สหสัวรรษตัง้อยูก่ลางลาน สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้อาณาจกัรฮงัการคีรบรอบหนึง่พันปี เสาสงู
ตระหง่านเป็นทีต่ัง้ของรูปหลอ่เทวทูตกาเบรยีล และรอบเสาเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์บุคคลส าคญัของฮงัการ ี
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
แลว้น าท่านชมภายนอก ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรา้งขึน้โดยกลุม่ชาวประมง 
ฮงักาเรยีน เพือ่ร าลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติจากการรุกรานของมองโกล และเป็นจดุ
ชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง 
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
และถ่ายภาพกบั โบสถเ์เมตเทยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญ่เกา่แกอ่ายกุวา่ 700 ปี ในอดตีเป็น
สถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกส าหรับกษัตรยิฮ์งัการ ีหนึง่ในสญัลกัษณ์ของบูดาเปสต ์
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จากนัน้ น าท่านเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั อาคารรฐัสภาฮงัการ ี(Hungarian Parliament Building)  
ตวัอาคารสรา้งขึน้ดว้ยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิ ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยงามทีส่ดุ
ในโลก 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ไดเ้วลาสมควร น าท่าน ลอ่งเรอื ชมบรรยากาศโดยรอบสองขา้งทางของกรุงบูดาเปสต ์จากบนแมน่ ้าดานูบ 
อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(Budapest Ferenc Liszt 
Airport) เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR200 
23.55 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
01.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 
 

วนัที ่7        กรงุเทพฯ 

12.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้

บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 



  

 

 

EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N (JUN-OCT 18) 
 
 

-8- 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นข ึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  

 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นธุรกจิได ้ หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเช็คราคากบัเจา้หนา้ที่
อกีครัง้ 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
• โรงแรมทีพั่กตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (โรงแรมในยโุรปหลายแหง่จะไม่

มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบอณุหภูมติ า่ ซึง่ทางบรษัิทฯ พยายามเลอืกโรงแรมทีพั่กทีม่ี
เครือ่งปรับอากาศใหแ้กล่กูคา้ หากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั)  

• คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 
• คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 

• หวัหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

• คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่่านเนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทุกท่าน) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัเช็กหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และบรกิาร ทางสถานทูตไมค่นืใหท้า่นไมว่า่
ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,800  บาท) 

• คา่ธรรมเนยีมทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มดัจ า ท่านละ 25,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วนัขึน้ไป คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลที่

ตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 
หมายเหตุ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คน 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

• ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี  

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของท่านตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ 
ตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะ   
ครบ 25 ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในชว่งทีท่่านเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซี่ากรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าเดีย่ว 
ซึง่ทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  
• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทูตฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวร ์ 

ท่านทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่ 
สถานทูตฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอ านวยความ 
สะดวกในการยืน่วซีา่เท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัท่าน 

• กรณีวซีา่ทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ
ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการทางสถานทูตฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะผ่านหรอื 
     ไมผ่่านการพจิารณาก็ตาม 

-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซี่า ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากท่านไมผ่่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่าน   
     ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตัว๋ท่านจะเสยีแตค่า่มดัจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ 
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ 
• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100% 
• กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสาธารณรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณา
ท าเลม่ใหมก่่อนน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมี

วซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานทูตฯ 
 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 4.5 cm จ านวน 3 ใบ มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

 
3. เอกสารสว่นตวั (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- ส าเนาบัตรประชาชน  
- ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  

- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น)  
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(ส าหรบักรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด)  
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิัตร / หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

 
*กรณีขา้ราชการและนกัเรยีน หนงัสอืรบัรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ** 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษิทั  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่วยโุรป (ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศ) หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และหนังสอืรับรองตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัยืน่วซี่า ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่น ัน้พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอื
รับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทูต 

 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และ
เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทูตไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาตอ้ง
มใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบั
บดิาและมารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีาร
รับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นท่าน
อยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับ
ยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

4.4  กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5  กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิ
ของตวัเองและของสาม ีในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีและจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี
เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิของสาม ีและบุตรทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 
  5.1 ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอหรอืใชบ้ัญชเีงนิเดอืน และควรมจี านวนเงนิในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลกั 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยตลอดในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ย
ไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา กรณุาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 
 
5.2 หนงัสอืรบัรองสถานะการเงนิจากธนาคาร (Bank Guarantee)  ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร  
ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ
สถานทตู กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่ 
วซีา่ (ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรบัรองบญัชจีากทางธนาคารของบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 
 
*พรอ้มขอ STATEMENT ตวัจรงิจากทางธนาคาร กรุณาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซี่า*  
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**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย **  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
 
5.3 กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั (เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,
สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และตอ้ง

ระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ฉบับจรงิจากธนาคาร อพัเดทเป็นปัจจบุัน
ไมเ่กนิ 15วนั นับจากวนัทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

5.4 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
รายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

หมายเหต:ุ 
- ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัท าการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้  

- กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต
ยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์
ตามวนันัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทูตฯ 

 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่สาธารณรฐัเช็ก 
 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า:  ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 15 ยนูติ C สลีมคอมเพล็กซ ์

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

*ทางศนูยย์ืน่วซี่า ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟร*ี 

 
การเดนิทาง:      สามารถเดนิทางไดโ้ดย BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 
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ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

กรณุากรอกขอ้มูลทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

(กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

 

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

 

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

 

3. ชือ่- นามสกลุเดมิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................................................. 
 

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

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 

 
6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  

 
            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

 
7. หมายเลขบัตรประชาชน................................................................................................................................... 

 

8. หมายเลขพาสปอรต์......................................................................................................................................... 
 

วนัทีอ่อก..............................วนัหมดอาย.ุ..............................สถานทีอ่อก.............................................. 
 

9. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

10. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...................................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น................................................ 
 

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

11. อาชพีปัจจบุัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

12. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ (หากประกอบกจิการคา้ขาย กรุณาระบุอยา่งชดัเจน) 
 

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

13. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย.์.................................. 
 

เบอรโ์ทรศัพทท์ีท่ างาน / สถานศกึษา………………………………อเีมล.์................................................ 
 

14. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท 
 

15. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ……………………………………………………………………………บาท 
 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ เชน่ …………………………………………………………………………………………………………… 
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16. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

17. ชือ่-นามสกลุบดิา …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 

 
18. ชือ่-นามสกลุมารดา ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

19. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้มโีปรดระบุ ดงันี้ 
 

19.1 เลขที ่Passport…………………………………วนัทีอ่อก........................วนัหมดอาย.ุ................................... 

 
สถานทีอ่อก................................................................. 
 
19.2 เลขที ่Passport………………………………….วนัทีอ่อก........................วนัหมดอาย.ุ.................................. 
 
สถานทีอ่อก................................................................. 
 

20. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 

ไมเ่คย 
 
เคยได ้ประเทศ……………………….........ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที…่…………………ถงึวนัที…่…………………………… 
 

21. เคยพมิพล์ายนิว้มอื เพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ กอ่นหนา้นี้ กอ่นหนา้นี้ 

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

 

22. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
 

ไมเ่คย 
 
เคย (เหตผุลในการถูกปฏเิสธ ถา้ทราบ)…………………………………………………………………………………… 

 

23. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพี ระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง  
 

มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์…………………………………… 
 
 

 

*กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ของทา่น* 

 

*การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางในการบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


	เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสาธารณรัฐเช็ก)
	ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ
	** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต
	ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **

