
 

 

รหัสทัวร B2B1902348 
ทัวรยุโรป BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี 
สโลวัก ฮังการี  9 วัน 6 คืน (EK) 
ปราก | คาโลวี วารี |เชสก้ี คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา   

ลองเรือแมน้ําดานูบ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันท่ี 2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี  
01.35 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 385 

** คณะเดินทางวันท่ี 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง
ดูไบเวลา 05.00 น.** 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
08.35 น. ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 139 

** คณะเดินทางวันท่ี 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. และถึง
กรุงปราก เวลา 12.40 น. ** 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562)  นําทาน
เดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปาท่ีใหญที่สุด
ของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ 
นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนท่ีนิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใชบริการรักษา
สุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซ่ึงตองด่ืมกับแกว
พิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา จากน้ันนําทาน
เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา  
วันท่ี 3 ปราก – เขาชมปราสาทปราก – สะพานชารลส - เชสก้ี ครุมลอฟ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซ่ึงปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus 



 

 

Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) อันงามสงา
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคท่ี
ใหญที่สุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายใน
เปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดท่ี 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ท่ีเปนหน่ึงในสวนที่เกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนท่ีประทับของเจาชาย
โบฮีเมียนท้ังหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปจจุบันมีราน
ขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย  จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล 
(Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางข้ึนต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่
ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีเรียงรายอยูบน
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมา
ต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ให
ทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง เชน เคร่ืองแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซ้ือสินคาแบรนด
เนม อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีได

ช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน



 

 

เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมอืงท่ีมีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
น้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLD HOTEL หรือเทียบเทา  

*** กรณีโรงแรมที่พักในเมืองเชสก้ี ครุมลอฟ ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิยายไปนอนเมืองขางเคียงทดแทน *** 

วันที่ 4 เชสก้ี ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท 



 

 

(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค 
บริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึง
สรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 
เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เม่ือนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ี 5 ซาลสบวรก – สวนมิราเบล - เวียนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบาน

เกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมืองซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะ
บารอคท่ีต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารค
บิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญย่ิงของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉากหน่ึงใน
การถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ท่ีโดงดัง
ไปท่ัวโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูทอดเวียนนา) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVUM HOTEL KAVALIER หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 เวียนนา - เขาชมพระราชวังเชินบรุนน – บราติสลาวา - ยานเมืองเกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  

แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ซ่ึงมีประวัติการสรางมา
ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใช
เปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซ่ึง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 



 

 

จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปด
ใหมอีกคร้ังในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปน
กลุมอาคารที่เคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 
จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดให
สรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันให
ทานอิสระชอปปم�งถนนคารทเนอร (Kartner Street) ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกับ
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ต้ังเดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนท่ีทําการของรัฐบาลสโลวัก และ 
พิพิธภัณฑแหงชาติจากน้ันนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวัติศาสตร เปนท่ีต้ังของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณ
จัตุรัสกลางเมือง ท่ีไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัดพบ เปน
จัตุรัสที่รายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเปนท่ีต้ังของ
ศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางข้ึนเมื่อชวงป ค.ศ. ท่ี 14 และใน
ปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาเปนพิภิธภัณฑ 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเวลาทาน

ไดอิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***
เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
น้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองท่ี
ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือ
แมน้ําดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-
800 ปมาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ 
อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปน
น้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอ่ืนๆจนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 8 กรุงบูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
() ซ่ึงเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมา
จากช่ือกษัตริยแมทเธียส ซ่ึงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปน
กษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรางใน
สไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ี
สรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน 

11.30 น. นําเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.00  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
** คณะเดินทางวันท่ี 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.50 น. และถึง
ดูไบ เวลา 23.05 น. ** 



 

 

23.20 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน EK376 

** คณะเดินทางวันท่ี 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 

13.15 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ BELOVED EASTERN EUROPE  
เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี  
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

05-13 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 33,900.
- 7,900.- 

04-12 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 30,900.
- 5,900.- 

12-20 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 30,900.
- 5,900.- 

26 พ.ย. – 04 
.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 31,900.

- 5,900.- 

06-14 ธ.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 32,900.
- 5,900.- 

25ธ.ค. 62 - 02 
ม.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 39,900.

- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผดิชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืนจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (16 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยืน่วีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ       

(พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที�มอีาย1ุ6 ปี
ข ึ�นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้
ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 
เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 



 

 

Statement เทา่นั�น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่
พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออก
คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 
 

4 หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

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

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน



 

 

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 

 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 



 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�........................................ ถงึวนัที�
.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 



 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ.................................................   

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


