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HILIGHT 

 เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์

 เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก  

 ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ 

 เดนิเลน่หมูบ่า้นฮลัสตทั หมูบ่า้นมรดกโลก 

 ชอ้ปป้ิงสนุกๆที ่Outlet in Parndorf 

 อรอ่ยกบั ขาหมเูยอรมนั,หมูทอดเวยีนนา, 

ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮเีมยีน และ อาหารไทย 

 

 

THE ULTIMATE 

EASTERN EUROPE :  

เยอรมน ีออสเตรยี เชก 

สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง:พฤษภาคม-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 42,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

 

 

 วนัที ่ 6-13 ส.ค. 62  47,900.- 

 วนัที ่ 17-24 ก.ย. 62                                                                       43,900.- 

 วนัที ่ 2-9,16-23 ต.ค., 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62                                                                   43,900.- 

 

   

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

 1                              กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ –  

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์
✈ O O 

MERCURE 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา O O  O 
BOSEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์– 

กรงุบูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบ O O O 
ACHAT PREMIUM 

H. หรอืเทยีบเทา่ 

5 
กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – 

OUTLET - เชสกี ้ครมุลอฟ O X O 
BELLEVUE  

หรอืเทยีบเทา่ 

6. เชสกี ้ครมุลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก O O O 
DUO 

หรอืเทยีบเทา่ 

7. 

กรุงปราก – เขา้ชมปราสาทแห่งปราก – 

เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ - สนามบนิ 
  O ✈ ✈ 

 

8. กรงุเทพ   ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373  

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 นดัเวลา 17.30 น. ออกเดนิทาง

เวลา 20.35 น. และถงึ ดไูบ เวลา 00.50 น. *** 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มวินคิ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

04.00 น. ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 53 ***คณะเดนิทาง

วนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึมวินคิ เวลา 

07.10 น. *** 

08.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2562)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้เดนิทางสูเ่ขา้สูนํ่าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา 

(Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรยี นําท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์

ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็น

ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์ด วา้กเนอร์  ซึง่เป็นนัก

ประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่   ** หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอย

ชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้งานท่านละ 13 ยูโร และ

ถา่ยรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน ** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิ

และฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนตดิเทือกเขา
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แอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้

เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 

และเบียร์ นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท  ์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร ิ่มตน้ของ

ประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมืองทีม่ีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งข ึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กงั อมาดอิุส โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก นําเทีย่วชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคที่

ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ 

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช ้

ภาษาเยอรมัน ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden) ซ ึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายทํา

ภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสู ่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 

กลา่วกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย 

และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไขมุ่กแห่งออสเตรีย และ

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ใหเ้วลาท่านเดนิ

เล่นเที่ยวชมหมู่บา้นแห่งนี้ แค่เพียงเดนิเทีย่วชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื้นทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ง

ออสเตรยี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวยีนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์– กรงุบูดาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 นําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ (มีไกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมา

ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งข ึน้ใหม่อย่าง

สง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการ

ตกแตง่อย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้นําผ่าน

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งข ึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตวัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ.

1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็น

ทีป่ระทบัของราชสาํนักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20 นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์

ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งข ึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้น

ตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

นําเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สูก่รุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีท่ันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน

หลายเชือ้ชาตทิี่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“ไขมุ่กแห่งแม่น้ําดานูบ” นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนียภาพ

บนสองฝ่ังแม่น้ําดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซ ึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิีสวมมงกุฎให ้

กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รง

พระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมืองหลวง

ตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลงัคาสลบัสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุ

ในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ 

ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่  11 อยู่ หน ้า  ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ

แม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน 

นําท่านล่องเรอืแม่นํา้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรม

ฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ

อาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีรํ่่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บน

ตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน

ถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว
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อังกฤษ เหล็กทกุช ิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (การล่องเรือ

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่

สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 

10 ยูโรต่อท่าน) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซ) 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 กรงุบูดาเปสต ์– กรงุบราตสิลาวา่ – OUTLET - เชสกี ้ครมุลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวกั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบที่บรเิวณพรมแดนของสโลวัก 

ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava Castle) ทีต่ัง้เดน่เป็นสง่า อดตีเคยเป็นพระราชวัง

ทีป่ระทบัของกษัตรยิ ์แตปั่จจุบันเป็นทีทํ่าการของรัฐบาลสโลวัก และ พพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ

จากนัน้นําเขา้สูย่า่นเมอืงเกา่ (Old Town) ศนูยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นทีต่ัง้

ของอาคารทีส่าํคญัตา่งๆมากมาย นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูบ่รเิวณจัตุรัสกลางเมือง ทีไ่ม่ใหญ่

มากนักแตก่็เปรยีบเสมอืนจุดศนูยก์ลางและจุดนัดพบ เป็นจัตุรัสทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคาร

สําคัญและสวยงามมากมาย รวมทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของศาลากลางเมอืง (Old Town 

Hall) ที่ถูกสรา้งข ึน้เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปัจจุบันไดป้รับเปลี่ยนมาเป็นพภิธิ

ภัณฑบ์ราตสิลาวา จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย ***เนือ่งจาก 

OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็นเพชรน้ํางามแห่งโบฮเีมยี เมืองทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัล

ตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่ีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดร้ับการ

อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก จากน ัน้นําชม

ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซ ึง่สรา้งข ึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่
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กว่า 700 ปี ซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมนํ่า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น้ํา ฝ่ังตรง

ขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
   เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา่  *** กรณีโรงแรมทีพ่ักในเมอืง

เชสกี ้ครุมลอฟ ไม่เพยีงพอตอ่คณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิย์า้ยไปนอนเมอืงขา้งเคยีง

ทดแทน *** 

วนัที ่6 เชสกี ้ครมุลอฟ - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสปา ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัย

ต่างๆ นําเดนิชมเมืองคารโ์ลวี วารี ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิาร

รักษาสขุภาพ ตามความเชือ่ทีม่ีมาแต่สมัยโบราณ เชญิท่านทดลองดืม่น้ําแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 

บา่ย 

 

เดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมืองหลวง

ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ

โรมแห่งอุดรทศิ จากน ัน้นําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพาน

เกา่แกข่า้มแม่น้ําวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งข ึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระ

เจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์

จากนัน้นําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลา

วา่การเมอืงหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ

ชัว่โมง อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมือง ทัง้เมืองเก่า และเมืองใหม่ตามอัธยาศัย เลอืกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงเกา่อย่างจุใจ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 กรงุปราก – เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก – เขา้ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ –  

เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง)  

ที่สรา้งข ึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่ง

ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 เขา้ชม

มหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
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ในสมัยศตวรรษที ่14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระ

เจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์าํคญั

ในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 

เป็นตน้ (กรณีมพีธิีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของปราสาท ใช ้

เป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั ้งหลาย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ 

(Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย   

11.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลา

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 140 ***คณะเดนิทางวนัที ่9-16 

พ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 15.00 น. และถงึสนามบนิดไูบ เวลา 22.55 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 15.30 น. และถงึ

ดไูบ เวลา 00.20 น. *** 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที ่8 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 376  

***คณะเดนิทางวนัที ่ 9-16 พ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.00 น. และถงึ

สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.15น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึ

สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.35 น. *** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  THE ULTIMATE EASTERN EUROPE :  

เยอรมน ีออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

9-16 พ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.- 

12-19 ม.ิย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.- 

14-21 ก.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,900.- 7,900.- 

6-13 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,900.- 7,900.- 

17-24 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

2-9 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

16-23 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

29 ต.ค. – 5 พ.ย.62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 26,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  
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           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
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โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พํานกัอยู่

ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบ ท ันที เพรา ะการยื่นขอ วีซ่าจ ะมีเ ง ื่อนไข  แล ะ 

ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ
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ดว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


