
 

 

รหัสทัวร CDT1900611 
ทัวรฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน (EK) 
กรุงบูดาเปสต ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ 
เขาชม พระราชวังเชินบรุนน 
เมืองซาลสบูรก บานเกิดของคีตกวีเอก วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท 
ปราสาทแหงกรุงปราก 
เยี่ยมชม เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 
 

 
 

  
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ                     
22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ     
                ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส  (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับและอํานวย  
                ความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ-บูดาเปสต-โบสถแมทเธียส-ป�อมชาวประมง-ลองเรือแมน้ําดานูบ                 
01.15 น.  ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส   
                เท่ียวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.50 น. เดินทางสู กรุงบูดาเปสต  ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส  เท่ียวบินที่ EK   
                 111(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต  ประเทศฮังการี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระ 

แลว นําทานเดินทางสู    ใจกลางกรุงบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดชื่อ
วาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารย
ธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ 
นํ าท านชมบริ เวณ รอบนอก                       โบสถ แมท เธียส  (Matthias 
Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อ
โบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมากและยัง
เปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางใน
สไตลนีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ
เปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงาม
ของศตวรรษที่ 11 อยูหนาป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต 
ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน จากน้ันนําทาน ลองเรือดืมดํ่าบรรยากาศที่
สวยงามของแมน้ําดานูบ ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสอง
ฝم�งแมน้ํา ระหวางลองเรือทานจะไดเห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เปนอีกหน่ึงสถานที่ที่
สวยงามและไมควรพลาด ถือวาปนสัญลักษณของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริม
แมน้ําดานูบ    

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Park Inn By Radisson  
              Budapest หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม  เวียนนา-พระราชวังเชินบรนุน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสูกรุง

เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขา
สูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่ งเปนกลุมอาคารที่ เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้ งแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.
1873-1883   เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมากอนจนถึง
คราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปค.ศ.1918  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชม พระราชวังเชินบรุนน  ตั้งอยูในกรุง
เวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 
Erlach และ Nicolaus Pacassi เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้น
เยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 
2295 ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก และเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมาก
ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Novum Hotel Kavalier Wien 
หรือระดับเดียวกัน 

 
วันทีส่ี ่ McArthurGlen Designer Outlet-ซาลสบูรก                        
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู  McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และ
อ่ืนๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวนสิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระช
อปปم�งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวันเพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา**   
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบูรก ประเทศออสเตรีย เมืองน้ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝم�งแมน้ํา
ซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Salzburg City หรือ
ระดับเดียวกัน 



 

 

วันทีห่า    เมืองซาลสบูรก-สวนมิราเบล-ฮัลลสตัทท 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายภาพบริเวณ สวนมิราเบล ใหทาน

เก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่น่ียังเปนสถานที่ถายทําของ The Sound of 
Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด จากน้ันนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา 
และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ท่ีตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา นํา
ทานถายรูป บานเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยู
สองขางทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบูรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลาง
เมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถว บานเกิดของโมสารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก 
จดทะเบียนเม่ือป ค.ศ.1996  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฮัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย 
อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวยงาม
ราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองลินซ (Linz) เปนเมืองใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงของ
รัฐอัปเปอรออสเตรีย ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ อยูหางจากชายแดนสาธารณรัฐเช็ก
ราว 30 กม. ทางทิศใต ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา เครื่องจักร 
อุปกรณไฟฟ�า ผลิตภัณฑยาสูบ เมืองน้ีพัฒนามาจากคายสมัยโรมัน เปนศูนยกลางการคาที่
สําคัญในคริสตศตวรรษที่ 13  

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn by Radisson Linz หรือ
ระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก ลินซ-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชร

น้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับ
การอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก จุดโดดเดนอีกอยางของ
เมืองน้ี คือมีแมน้ําวัลตาวาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา 
คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลน
จากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู  กรุงปราก ของ 
สาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝم�ง แมน้ําวัลตาวา ผานชม
ทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญ
ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และ
อาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก   

คํ่า        บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด ปราสาทแหงกรุงปราก – โบสถเซนตไวตัส – สะพานชารลส – นาฬิกาดาราศาสตรดูไบ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู ปราสาทแหงกรุงปราก 

ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885  โดยเจาชายบริโวจ ปราสาทน้ี
ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําวัลตาวาในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตไวตัส วิหารประจําราชวงศซึ่ง
สรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.
1929 นําทานชม สะพานชารลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปم�นนักบุญ 26 องค ตลอดแนวสะพาน นําทานไปชม นาฬิกา
ดาราศาสตร เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสูสนามบิน  

15.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
140(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.15 น.เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  
วันที่แปด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         
03.40 น.ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 376 
 (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  
 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนา 

 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ  
  เด็ก (อายุตํ่ากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ   10,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
 

อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-
กลับพรอมคณะ)  
 คาท่ีพัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขา
พัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งาน
ประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 
 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวม
คาทิป) 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 
พฤษภาคม 2-9 / 13-20 พ.ค. 2562 42,900 

มิถุนายน 7-14 / 26 มิ.ย.-3 ก.ค. 2562 42,900 

กันยายน 13-20 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 43,900 

ตุลาคม 4-11 / 11-18 / 19-26 ต.ค. 2562 43,900 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 

พนักงานยกกระเป�า 
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 
 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
(หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา
หรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาทีท่ราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น
จริง เชน คาวีซาและ คาบริการยื่นวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชน
ภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท  
 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 
5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สายการบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 
และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรม  
7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ 

(Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตอง
มาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 

 
(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ  
2. รูปถายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ไมซํ้ากับ

รูปถายในเลมหนังสือเดินทาง, ถายรูปใหเหมือนกับไมเนนชวงลําตัว เนนชวงหนาตา ถาใส
แวนตาหรือคอนแทคเลนส ใหถอดออก และรูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส (ถาเดินทางดวยกัน สาม-ีภรรยา  ตองแปล)   

4. หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีงานประจํา) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู  โดยระบุตําแหนง
, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ตองใช
เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ  เอกสารตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
จนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา) 

5. หนังสือรับรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู) ตองขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (ตอง
ใชเอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษอายุไมเกิน 1 เดือน) 

6. กรณี ที่ เป น เจาของกิจการ ขอหนังสือทะเบี ยนการค า  หรือ  ทะเบี ยนพาณิ ชย  
(Commercial Certificate*DBD* ) และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอม
วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ตองเปน
เอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของ
เงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมี
ยอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมี
อายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

8. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ



 

 

เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย และตองมีหนังสือทะเบียนการคา หรือ ทะเบียน
พาณิชย (อายุไมเกิน 3 เดือน และ พรอมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ออกคาใชจาย 
พรอมทั้งแนบ หนังสือรับรองการเคลื่อนไหวบัญชี ( Bank Statement )  ตองมีการปรับ
ยอดลาสุดไมเกิน 1 เดือน และ สําเนายอนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรอง
จากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษัทมาดวย 
 

กรณีผูสมัครขอวีซาโดยมีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) (เปนบุคคลในครอบครัว
เทาน้ัน) 
 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ท่ีมีอายุไมเกิน 

15 วันนับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุชื่อของผูที่รับการรับรอง 
 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 

เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซา  
 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน 

หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 

หมายเหตุ   
1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ 

ลุง ป�า นา อา จะไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได  
9. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทํา

จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ
หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวน
บุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย



 

 

ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึง
สามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 - ถาผูสมัครมีหนาวีซาเชงเกน (Schengen) ใหถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนมาใหหมดทุก
หนามีอายุไมเกิน  5  ป  
 - รบกวนใหผูสมัครเซ็นชื่อใหครบถวน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเทาน้ัน) และ 
application form (ขาวดําเทา) มาใหครบถวน 
 - สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลม Passport ไปใชขณะดําเนินการพิจารณา VISA ทุก
กรณี  
 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตวับรรจง เทาน้ัน *** 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบุัน ..........................สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………………………… 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
....................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………….……………………..……..…………E-mail……………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
โทรศัพทที่ทํางาน................................โทรสารที่ทํางาน.................................................................. 
รายไดตอเดือน................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
แหลงที่มา.................................................................................................................................................. 
สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 



 

 

ชื่อ-นามสกุล บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา.................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส.................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..........................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่............................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   

                                                                  
 
 
 
โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                  
ที่อยู………………………………………………………………………………….. 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 
 

 
 

 
 

  


