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• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

• เดนิเลน่เมอืงนํ?าแรส่ดุสวยทีค่ารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) 
• เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีDวจิติรตระการตาอนัโดง่ดงัของออสเตรยี 

• อสิระชอ้ปปิ?ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
• พกักรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีDใหญท่ีDสดุของประเทศสโลวคั 

• ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่?าดานูบ  

***ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั*** 

NEXT STOP : EASTERN EUROPE 
เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เร ิAมเพยีง 
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***เมนพูเิศษ,, เป็ดอบโบฮเีมยีน*** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัทีA   19-25 เม.ย. ,25 เม.ย.- 1 พ.ค. 61 43,911.-

วนัทีA   12-18, 15-21,19-25, 22-28 พ.ค., 29 พ.ค.-4 มยิ. (บสั1), 

          29 พ.ค.-4 มยิ. 61 (บสั2)
39,911.-

วนัทีA   10-16,12-18, 18-24, 19-25 ม.ิย., 26 ม.ิย.-2ก.ค. (บสั1) 

          26 ม.ิย.-2ก.ค. 61(บสั2)
39,911.-

วนัทีA   10-16,17-23 ก.ค. 61 39,911.-

วนัทีA   24-30 ก.ค. 61 40,911.-

วนัทีA   7-13 ,9-15 ส.ค. 61 40,911.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีAยง คํAา
โรงแรมทีAพกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก ✈ ✈ O HOTEL DUO

3 ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี? บดูาโจวคิ O O O CLARION CONGRESS   

4
เชสกี? บดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั 

– เวยีนนา
O O O SENATOR VIENNA 

5 พระราชวงัเชนิบรนุน ์– OUTLET - บราตสิลาวา O O X
HOLIDAY INN 
BRATISLAVA

6 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
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22.00 
น.

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีDคอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก***คณะเดนิทางวนัทีA 10-16 ,24-30 ก.ค.,

7-13 ,9-15 ส.ค.61 พรอ้มกนัเวลา 23.30 น. ออกเดนิทางโดย

เทีAยวบยิ EK 371 เวลา 02.25 น.  และ ถงึ ดไูบ เวลา 05.30 น. // 

คณะเดนิทางวนัทีA 17-23 ก.ค. 61 พรอ้มกนัเวลา 22.30 น. ออก

เดนิทางโดยเทีAยวบยิ EK 385 เวลา 01.35 น.  และ ถึง ดไูบ เวลา 

04.45 น.***

วนัทีAสองของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก

01.15 
น.

ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีAยวบนิทีA EK 385

04.45 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีDยนเครืDอง

09.05 
น.

ออกเดนิทางสูป่ราก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีAยวบนิ EK 139

13.30 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิกรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (เวลาทอ้งถิDน

ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัDวโมง และจะเปลีDยนเป็น 6 ชัDวโมงในวนัทีD 28 

ตลุาคม 2561) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิ

ทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีDไดช้ืDอวา่เป็น

เมอืงแหง่สปาทีDใหญท่ีDสดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีDมชี ืDอเสยีงไปทัDว

โลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมืองคาร์โลว ี วาร ี

ปัจจุบันเป็นทีDนิยมของผูค้นทัDวโลกทีDจะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตาม

ความเชืDอทีDมมีาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดืDมนํ?าแร่ซ ึDงตอ้งดืDมกับแกว้

พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีDมปีากยืDนออกมาเหมอืนกานํ?า นํา

ทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐ

เช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานาม

มากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

คํAา รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารพื?นเมอืง (เป็ดอบสไตลโ์บฮี

เมยีน)

เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม HOTEL DUO หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAสามของการเดนิทาง       ปราก – ปราสาทปราก – เชสกีP บดูาโจวคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีDสรา้งขึ?นอยูบ่นเนนิ

เขาตั ?งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีD 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์

Premyslids ซึDงปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั ?งแตปี่ ค.ศ.1918 

ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายใน

มหาวิหาร อาจไม่ได้รบัอณุญาตให้เข้าชม) อันงามสง่ าด ว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษทีD 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตล์

โกธคิทีDใหญท่ีDสดุในกรงุปราก ซึDงพระเจา้ชารล์ทีD 4 โปรดใหส้รา้งขึ?นในปี 

ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีDเกบ็พระศพของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้

ชารล์ทีD 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีD 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีDยนทีD 2 

เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีDเป็นหนึDงในสว่นทีD

เกา่แกท่ีDสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีDประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั ?งหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึDงปัจจบุนัมรีา้นขาย

ของทีDระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย  จากนั?นนําทา่นเดนิเลน่บนสะพาน

ชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่?าวลัตาวา สไตลโ์กธคิ

ทีDสรา้งขึ?นตั ?งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีD 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีD 4 ชมรปูปั?น

โลหะของเหลา่นักบญุทีDตั ?งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ และเลอืก

ซื?อสนิคา้พื?นเมอืงทีDเรยีงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนั?นนําทา่นเดนิเทีDยวชมประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืง

ในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีDสรา้ง

ม าตั ?ง แต่ ปี ค .ศ. 1 3 3 8 มีจุ ด เ ด่ น คือ นาฬ ิก าดาราศาสตร  ์

(Astronomical Clock) ทีDสวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัDวโมง ให ้

เวลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื?อสนิคา้พื?นเมอืง 

เชน่ เครืDองแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซื?อสนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ Louis 

Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกีP บูดาโจ

วคิ (Ceske Budejovic)

ระยะทาง 147 
กม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 

2.45 ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารพื?นเมอืง

เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม CLARION CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่
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วนัทีAส ีAของการเดนิทาง  เชสกีP บดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – 

เวยีนนา

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่     

4,500 ปี เมอืงทีDตั ?งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี

สวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีDโรแมนติกทีDสุดใน 

Salzkammergut เขตทีD 

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีให ้

ฉายาเมอืง 

นี?ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื?นทีDมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีDยวชมเมื องเสมอืนหนึDง

ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ 

ความฝัน

ระยะทาง 220 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 

3.30 ชม.

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื?นเมอืง

บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาปทีAเมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืง

ฮลัสตทั 

ทีDไดรั้บการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW  

***การลอ่งเรอืข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศ หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได้

ในวนัน ัPนๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยโูร*** 

จากนั?นสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืง

หลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และ

พื?นทีDอนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี

ระยะทาง 289 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 

4.30 ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม SENATOR VIENNA  หรอืเทยีบเทา่



�

วนัทีAหา้ของการเดนิทาง     พระราชวงัเชนิบรนุน ์– OUTLET – บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn 

Palace)  แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึDงมปีระวตักิารสรา้งมาตั ?งแตก่ลาง

ครสิตศ์ตวรรษทีD 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ?นใหม่

อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 

1749 เพืDอใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรง และ

พลับพลาทีDประทับ ซึDงไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรัDงเศส จากนั?นพาท่านชมถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ทีDแวดลอ้มไปด ้ วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่

ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีDสรา้งขึ?นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วั

อาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั?งทีD 2 และเปิดใหมอ่กีครั ?ง

ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบิ รก์ (Hofburg Palace) ซึDง

เป็นกลุม่อาคารทีDเคยเป็นทีDประทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตั ?งแตค่รสิต์

ศตวรรษทีD 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีD 20 จากนั?นนําชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรงุ

เวยีนนา ซึDงพระเจา้คารล์ทีD 6 โปรดใหส้รา้งขึ?นในปีค.ศ.1713 เพืDอเป็นการ

แกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนั?นนําท่านเดนิทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิ?งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ

เชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL 

และอืDนๆอกีมากมาย *** เนืAองจาก OUTLET จะปิดทําการในวนั

อาทติย ์ ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัPน ทางบรษิทัขอ

สลบัโปรแกรมไปเทีAยวเดนิเลน่ในยา่นเมอืงเกา่กรงุบราตสิลาวา่แทน 

พรอ้มท ัPงมบีรกิารอาหารมืPอคํAา ณ ภตัตราคารจนี ***

ระยะทาง 80 
ก.ม. ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 

1.30 ชม. 
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คํAา อสิระอาหารคํDาตามอธัยาศยัภายใน OUTLET

จากนั?นนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืง

หลวงและเมอืงทีDใหญท่ีDสดุของประเทศสโลวคั ตั ?งอยูร่มิฝัDงแมนํ่?าดานูบที่

บรเิวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดน

สาธารณรัฐเชก็

ระยะทาง 36 
ก.ม. ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 40 

นาที

เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม HOLIDAY INN BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAหกของการเดนิทาง    บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรุง

บดูาเปสต ์(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) 

ซึDงไดช้ืDอว่าเป็นเมืองทีDทันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน

หลายเชื?อชาตทิีDม ี      อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมนํ่?าดานูบ”  ชมเมอืงทีDไดช้ืDอวา่งดงามตดิ

อันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัD งแม่นํ?าดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ 

CASTLE HILL ซึDงเต็มไปด ้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ย

รูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์

แมทเธยีส (Matthias Church) ซึDงเคยใชเ้ป็นสถานทีDจัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชืDอโบสถม์าจากชืDอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึDง

เป็นกษัตรยิท์ีDทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิDง

กอ่สรา้งทีDงดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึDงสรา้งในสไตลน์โีอ-โก

ธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเดน่ทีDสดุในศตวรรษทีD 15 ถัดจาก

โบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นทีD 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีDงดงามของศตวรรษทีD 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาทีDทา่นสามารถชม

ความงามของแมนํ่?าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี?สรา้งขึ?นตั ?งแต ่ ค.ศ.1905 

โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน

ระยะทาง 200 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

13.30 
น.

นําทา่นเดนิทางสุส่นามบนิบดูาเปสต ์ เพืDอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และมี เวลาในการเลอืกซื?อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

16.00 
น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีAยวบนิทีA EK 112



�

 

23.20 
น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพืDอรอเปลีDยนเครืDอง

วนัทีAเจ็ดของการเดนิทาง           ดไูบ – กรงุเทพฯ           

03.40 
น.

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีDยวบนิทีD 

EK 376 

***คณะเดนิทางวนัทีA 12-18, 15-21, 19-25 พ.ค., 29 พ.ค.-4 

ม.ิย. , 10-16, 18-24 ม.ิย., 26 ม.ิย.-2 ก.ค. 61ออกเดนิทางโดย

เทีAยวบนิ EK 384 เวลา 02.50 น. และจะเดนิทางถงึ ประเทศไทย 

เวลา 12.15 น. ***  

12.50 
น.

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  ***คณะ

เดนิทางเดอืน ก.ค.เป็นตน้ไปถงึ สวุรรณภมู ิเวลา 13.15 น. ***

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก̂ารยา้ยเมอืงทีDเขา้พัก 

เชน่ กรณีทีDเมอืงนั?นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีDใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีDยนตามความเหมาะสม
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โปรแกรม : NEXT STOP : EASTERN EUROPE 
เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี7 วนั 4 คนื   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

หมายเห
ต ุ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการทีDจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจาก

เหตสุดุวสิยัทีDทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีDยวบนิ รวมถงึกรณีทีDกองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ?งในกรณีทีDท่านจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี?าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก

นอกประเทศใดประเทศหนึDง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีDยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีDยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีDยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีDคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทา

งบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมืAอทา่นทาํการซืPอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั

เง ืAอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัPง 

มฉิะน ัPนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัPงส ิPน

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีAยนแปลงได ้ 

ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีAไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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กาํหนดวนัเดนิทาง:           19-25 เม.ย. ,25 เม.ย.- 1 พ.ค. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           12-18, 15-21, 19-25, 22-28 พ.ค.,  

29 พ.ค.-4 มยิ., 29 พ.ค.-4 มยิ.61  

10-16,12-18, 18-24, 19-25 ม.ิย., 26 ม.ิย.-2ก.ค.  

26 ม.ิย.-2ก.ค. 61  

10-16,17-23 ก.ค.61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 43,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรม

ทีAพกั)
43,911.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 43,911.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
43,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัPนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุDากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรม

ทีAพกั)
39,911.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,911.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:           24-30 ก.ค.61 
7-13 ,9-15 ส.ค.61 

 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
39,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัPนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุDากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 40,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรม

ทีAพกั)
40,911.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 40,911.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
40,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัPนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุDากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
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1. คา่ตัว̀เครืDองบนิ ชั ?นประหยดั ( Economy Class) ทีDระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี ความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืDอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีDยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีDระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีDระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีDทอ่งเทีDยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงืAอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีA) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืDนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืPอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืAองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิAม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีPยประกนัเร ิAมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีPยประกนัเร ิAมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีAมอีายตุ ัPงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืDองดืDมทีDสัDงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ?า

หนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ?น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีDสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Pามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีAสายการบนิมกีารปรบัขึPนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึAงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิAน, พนกังานขบัรถ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร ) 

อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
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8. คา่ภาษีมลูคา่เพิDม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัDวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีAน ัAงจะยนืยนัเมืAอไดร้บัเงนิ

มดัจาํแลว้เทา่น ัPน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืDอทําการจองควิยืDนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืDอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีAตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีD กอ่น

ออกบตัรโดยสารทกุครั ?ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีD

เกดิขึ?น 

5. การยืDนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั ?นตอนการยืDนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั ?งแบบหมูค่ณะและยืDน ราย

บคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืDอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีD 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีDยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัDวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั ?งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีDดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ?น 

เง ืAอนไขการจอง 

เง ืAอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึPนจรงิ

ขอ้มลูเบืPองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืAนวซีา่และการยืAนขอวซีา่
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืDนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบ

รษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืDอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึDงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีDคอ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีDศกึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืDองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั?น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Dากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริDมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํDากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืDนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนืDองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิDงในการยืDนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Dากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีDใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นั?นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครืDองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครืDองบนิ ซึDงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครืDองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามทีDเกดิขึ?น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัDงทีD Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริ เวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีDจะนัDงตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีDสายการบนิ

กําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีDมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืDนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีDเครืDองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิด

ประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ?าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีDมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี่

นัDง Long 

leg ขึ?นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีDเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีDเชค็อนิเทา่นั?น 

 

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองต ัZวเครืAองบนิและทีAน ัAงบนเครืAองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ?นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั ?งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั ?งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัPงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนทีAบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึPนไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิ

ทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีDเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืDอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ?งนี?ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีDไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีDสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืAนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีDเกดิขึ?นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืDนวซีา่ / คา่มดัจําตัว̀เครืDองบนิ 

หรอืคา่ตัว̀เครืDองบนิ (กรณีออกตัว̀เครืDองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีDกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัPงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืDองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัPงหมด 

 

1. เนืAองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีAยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัPนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึAงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืAองจากโรงแรมน ัPนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิAมเตมิในกรณีทีAอาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืDองปรับอากาศเนืDองจากอยูใ่นแถบทีDมอีณุหภมูตํิDา  

3. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ?นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีDมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีDเป็นหอ้งเดีDยวอาจเป็นห ้ องทีDมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํ?า ซึDงขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั?นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืAนขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีAยนแปลงกฎและเอกสารการยืAนอยูเ่ร ืAอย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิ

ทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบ

การยืDนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีAถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่ง

ประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีAของทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะการยืAนขอวซีา่จะมเีง ืAอนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถาน

ทตูตอ้งการเพิAมเตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืAนขอวซีา่ในประเทศไทยได ้

ขอ้กาํหนดนีPรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีAถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิPว จํานวน 2 ใบ       (พื?นหลงัขาวเทา่นั?น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืDองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีAออกจากทางธนาคาร 

(ตอ้งสะกดชืDอใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืDน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืDนไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจาก

ธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัDวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 

3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืDนวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นั?น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีDสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น 

พอ่ แม ่พีDนอ้ง ทีDมสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั?น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีD

ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีDออกจากทางธนาคารเทา่นั?น (เป็นบญัชเีดยีวกนักบั

สําเนาสมดุบญัช)ี ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุืDอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีDออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้ง

สะกดชืDอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีDเจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิ

ทาง) ตอ้งสะกดชืDอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืDนขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดย

ใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืDนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  

***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนีP ธ.เกษตรและสหกรณ ์ธ.อสิลาม 

ธ.อาคารสงเคราะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีP กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีDมชีืDอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี?แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ทีD โฉนดทีDดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริDมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืDอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืDอสถานทตูทีDยืDน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีDออกจากสถาบนัทีDกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืDอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืDอสถานทตูทีDยืDน) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุDากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีDยนชืDอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีDยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั ?งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้

สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีAบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีาย

ละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํAากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืDอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทาง

มาสมัภาษณก์บับตุรทีDสถานทตูดว้ย ทั ?งสองทา่น (เฉพาะควิเดีDยวเทา่นั?น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่

เทา่นั?น 

เอกสารยืAนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีAยนและขออพัเดทเพิAมเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิAมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืAนวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืAองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืDอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีDเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีDเกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืDนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืDอตวั นามสกลุ ทีDอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้ี

อํานาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีDอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื?อผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้) ........................................................................................................ 
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13. ชืDอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีDอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืDอ ทีDอยู่

ของสถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีDเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีDผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั ?งแตว่นัทีD........................................ถงึวนั

ทีD....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ?วมอืเพืDอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี? 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีD หาก

ทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมา

ดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืDนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบุ

ชืDอ.................................................   

สิDงทีDชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิDงทีDชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีDพักทีDมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีDพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั ?งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อก

ให ้
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   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืDนๆ (โปรดระบ)ุ     อืDนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีAยวขอ้งใดๆ

ท ัPงส ิPน ท ัPงนีPบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัPน 


