
 

 

รหัสทัวร B2B1901764 

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวกั ฮังการี 
THE ULTIMATE EASTERN EUROPE 8 วัน 5 คืน (EK)  
ปราสาทนอยชวานสไตน   พระราชวังเชินบรุนน   ปราสาทแหงปราก 
ลองเรือแมน้ําดานูบ   หมูบานฮัลสตัท   ชอปปم�ง Outlet in Parndorf 
มหาวิหารเซนตวิตุส   ยานชางทองโบราณ 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
 วันที่  9-16 พ.ค. 62  42,900.- 
 วันที่  12-19 มิ.ย. 62  42,900.- 
 วันที่  14-21 ก.ค. 62  47,900.- 
 วันที่  6-13 ส.ค. 62  47,900.- 
 วันที่  17-24 ก.ย. 62                                                                   43,900.- 

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

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรสต โดยมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373  
***คณะเดินทางวันที่ 9 – 16 พ.ค. 62 นัดเวลา 18.00 น. ออก
เดินทางเวลา 21.05 น. และถึง ดูไบ เวลา 01.00 น. *** 
***คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 นัดเวลา 17.30 น. 
ออกเดินทางเวลา 20.35 น. และถึง ดูไบ เวลา 00.50 น. *** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
04.00 น. ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 53 ***

คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 03.30 
น. และถึงมิวนิค เวลา 07.10 น. *** 

08.35 น. 
 
 

ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 7 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 
2562)  ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทาง
สูเขาสูนําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 
เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ



 

 

ออสเตรีย นําทานเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 
หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี 
และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่ง
ที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปน
รัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมู
ท อ ด  เพ รท เซ ล  แ ล ะ เบี ย ร  นํ า ช ม จั ตุ รั ส ม า เรี ย น พ ล า ส ท  
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค  บริ เวณ น้ี เปนที่ ตั้ งของศาลาวาการเมืองที่ มี รูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3  มิวนิค – ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย 

เมืองอันเปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มี
ชื่อ เสียงกองโลก  นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มี



 

 

ความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�ง
แมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป 
และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell 
Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลง
สวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสู ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และ เป นพื้ น ที่ ม รดก โลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage ใหเวลาทานเดินเลนเที่ยวชมหมูบานแหงน้ี แคเพียงเดิน
เที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน จากน้ันนําทาน
เดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไม
แหงออสเตรีย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูทอด
เวียนนา) 

ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม BOSEI หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 เวียนนา – เขาชมพระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต –  

ลองเรือแมนํ้าดานูบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ า ท า น เข า ช ม ค ว า ม ง ด งา ม ข อ ง พ ร ะ รา ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น  

(Schoenbrunn Palace)  แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถิ่น
บ รรยายในพ ระราชวั ง ) ซึ่ งมี ป ระวั ติ ก ารสร างม าตั้ งแต ก ลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม



 

 

อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 
1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และ
พลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรม
เกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 
แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปด
ใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก 
มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่  13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชม
บริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส  (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป
ค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสูกรุงบูดาเปสต (Budapest) 
เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัย และ
สวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ” นําทานชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก ดวยทัศนียภาพ
บนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไป
ดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคาร
พระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias 
Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามใน
เมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสี
สวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรีย
ของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่



 

 

งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s 
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของ
แมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮังกาเรียน นําทานลองเรือแมนํ้าดานูบอันเลื่องช่ือ ชม
ความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคาร
ตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่รํ่าลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะ
ไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 กรุงบูดาเปสต – กรุงบราติสลาวา – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดน
สาธารณ รัฐเช็ ก  นํ าท านแวะถ ายรูปกับปราสาทบราติสลาว า 
(Bratislava Castle) ที่ตั้งเดนเปนสงา อดีตเคยเปนพระราชวังที่
ประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ 
พิพิ ธภัณ ฑแห งชาติจาก น้ัน นําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) 
ศูนยกลางทางดานประวัติศาสตร เปนที่ตั้งของอาคารที่สําคัญตางๆ
มากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนัก
แตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัดพบ เปนจัตุรัสที่รายลอมไป
ดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเปนที่ตั้งของศาลา
กลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และ
ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนพิภิธภัณฑบราติสลาวา จากน้ันนําทาน



 

 

เดินทางสู  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให
เวลาทานไดอิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการ
ในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัท
ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage)  เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดน
ของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก จากนั้น
นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสราง
ขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน
ยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก    เขาสูที่พัก โรงแรม BELLEVUE หรือเทียบเทา  *** กรณี

โรงแรมท่ีพักในเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิยายไปนอนเมืองขางเคียงทดแทน *** 

วันที่ 6 เชสกี ้ครมุลอฟ - คารโลวี วารี - กรุงปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมือง

แหงสปา ที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
วาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบัน



 

 

เปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อ
ที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองดื่มน้ําแร ซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษ
โดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปด
โบฮีเมียน) 

บาย 
 

เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานาม
มากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากนั้นนําทาน
เดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขาม
แมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัย
พระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราว
สะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดารา
ศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง อิสระใหทานเดินเลนชมเมือง ทั้งเมืองเกา และเมืองใหมตาม
อัธยาศัย เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมบนถนนชอปปم�งใกลเมืองเกาอยางจุ
ใจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม DUO หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 กรุงปราก – เขาชมปราสาทแหงปราก – เขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส 

– เดินชมยานชางทองโบราณ - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (มีไกดทองถิ่น

บ รรยาย ในพ ระราชวั ง )  ที่ ส ร างขึ้ น อยู บ น เนิ น เขาตั้ งแต สมั ย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids 
ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 เขาชมมหา
วิ ห า ร เซ น ต วิ ตุ ส  (St.Vitus Cathedral) อั น ง า ม ส ง า ด ว ย



 

 

สถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต 
เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิ
เลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาต
ใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปนหน่ึงใน
สวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียน
ทั้ งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย   

11.30 น. นําเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

15.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK 140 ***คณะเดินทาง
วันที่ 9-16 พ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 15.00 น. และถึงสนามบิน
ดูไบ เวลา 22.55 น. *** 
***คณะเดินทางวันที่  29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 
15.30 น. และถึงดูไบ เวลา 00.20 น. *** 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376  

***คณะเดินทางวันที่ 9-16 พ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.00 น. 
และถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ เวลา 12.15น. *** 
***คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 
03.30 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.35 น. *** 

13.15 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 



 

 

โปรแกรม :  THE ULTIMATE EASTERN EUROPE :  
เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

9-16 พ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.- 
12-19 มิ.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.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัที 
 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  



 

 

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครือ่งด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชาํระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นโดยประมาณ 
3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิน่  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ
16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวร
ได) 



 

 

3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                  หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 
ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่....................................... ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..................................... 

 
**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงนิสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   



 

 

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 


