
 

 

รหสัทวัร  B2B2000036 
ทัวรเชค ออเตรีย เยอรมนี สโลวกั ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) 
ปราก | คารโลว ีวารี |เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท  
มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา | ลองเรือแมน้ําดานูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SAY HI EASTERN EUROPE  
เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวกั ฮังการ ี � DAYS 6 NIGHTS 

เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน �� 

ราคาแนะนําเพียง 45,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอาํนวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – ปราก – คารโลวี วาร ี 
01.15 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 385 

** คณะเดินทางวันที่ 09 - 17 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถงึดูไบเวลา 
04.45 น.** 

04.45 
น. 

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  

08.55 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงปราก โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 139 
** คณะเดินทางวันที่ 22 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.35 น. และถงึ
กรุงปราก เวลา 13.00 น. ** 

12.40 
น. 

เดินทางถึงสนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 26 มีนาคม 2563)  นําทาน
เดินทางสูเมอืงคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมอืงแหงสปาที่ใหญที่สุด
ของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียงไปทัว่โลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ 
นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนทีนิ่ยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษา
สุขภาพตามความเช่ือทีม่มีาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซึ่งตองด่ืมกับแกว
พิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนทีม่ีปากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา จากน้ันนําทาน
เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ – ปราก – คารโ์ลวี วาร ี
วนัที� �. ปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์- เชสกี� ครุมลอฟ - เชสกี� บดูาโจวิค 
วนัที� �. เชสกี� บดูาโจวิค – อิงก็อลชตทั – Outlet – มิวนิค - จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์
วนัที� �. มิวนิค - ฮลัสตทั – เวียนนา  
วนัที� �. เวียนนา - เขา้ชมพระราชวังเชินบรุนน ์– บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า 
วนัที� �. บราติสลาวา – Outlet - กรุงบดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแม่น ํ�าดานบู 
วนัที� �. กรุงบดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดไูบ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

ของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ
โรมแหงอุดรทศิ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOTEL DUO PRAGUE หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 ปราก – เขาชมปราสาทปราก – สะพานชารลส - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บดูาโจ

วิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธบิดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวติุส (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธภีายในมหาวิหาร อาจไมไดรบัอนุญาตใหเขาชม) อันงาม
สงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธคิ
ที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายใน
เปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซมิิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สดุของปราสาท ใชเปนทีป่ระทับของเจาชาย
โบฮีเมียนทัง้หลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจบัุนมี
รานขายของที่ระลกึ วางจาํหนายอยูมากมาย  จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารลส 
(Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวลัตาวา สไตลโกธคิที่สรางขึ้นต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที ่4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่
ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืงที่เรียงรายอยูบน
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สราง
มาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจดุเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืง เชน เคร่ืองแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 
อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน    
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได

ช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียน เมอืงที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองทีม่ีอาคารเกาแกต้ังแตยคุกลางกวา 300 ป หลงั
ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแก
กวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�ง
ตรงขามเปนยานเมอืงเกาคลาสสคิ Senete Square และโบสถเกากลางเมอืง  
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SPA VITA HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 เชสกี ้บดูาโจวคิ – อิงก็อลชตัท - Outlet – มิวนิค - จตัุรัสมาเรียนพลาสท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองอิงก็อลชตทั (Ingolstadt) นําทานเดินทางสู Designer 

Outlet Village แหลงชอปปم�งที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 110 ราน 
สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ทีค่รบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย เชน 



 

 

Superdry, Kenzo, Longchamp, Polo ralph lauren, Coach, Fred Perry, 
Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Gucci, Guess, Hugo 
Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith, 
Samsonite ฯลฯ ใหทานไดอิสระเลือกซือ้สนิคาตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตรุัสมาเรียนพลาสท 

(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัตศิาสตรและธุรกิจของนครมวินิค 
บริเวณน้ีเปนทีต้ั่งของศาลาวาการเมืองทีม่ีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่
สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที ่19 ใชเวลาสรางถงึ 42 ป มหีอระฆงัสูง 85 
เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซือ้สินคาแบรนด
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 มิวนิค - ฮัลสตทั – เวียนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูฮัลสตทั (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมอืงน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทวิเขาสูง และพืน้ที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SENATOR หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เวียนนา - เขาชมพระราชวงัเชินบรนุน – บราตสิลาวา - ยานเมืองเกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  

แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึง่มีประวติัการสรางมา
ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถงึ 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับเพลาที่ประทบั ซึ่งไดรับการ
ตกแตงอยางวิจติรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวงัแวรซายของฝร่ังเศส จากน้ันนําผาน
ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 
แตตัวอาคารไดถกูทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที ่2 และเปดใหมอีกคร้ังในป 
ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึง่เปนกลุมอาคารที่
เคยเปนที่ประทบัของราชสํานักฮปัสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที ่13 จนถงึตน
คริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป
ค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทกุขยากของประชาชน จากน้ันใหทานอิสระชอป
ปم�งถนนคารทเนอร (Kartner Street) ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงและเมืองที่

ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวกั 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกับ
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ต้ังเดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังที่ประทับของกษตัริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ 
พิพิธภัณฑแหงชาติจากน้ันนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวัตศิาสตร เปนทีต้ั่งของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณ
จัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจดุศูนยกลางและจุดนัดพบ เปน
จัตุรัสที่รายลอมไปดวยอาคารสาํคญัและสวยงามมากมาย รวมทัง้ยงัเปนทีต่ั้งของศาลา
กลางเมือง (Old Town Hall) ทีถ่กูสรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และในปจจุบันได
ปรับเปล่ียนมาเปนพพิิธภัณฑ 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 บราตสิลาวา – 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 ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทติยในวัน
น้ัน ทางบริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมอืงที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาตทิีม่ี อารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถงึกบัไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมอืงที่
ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือ
แมน้ําดานูบอนัเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮงัการีในชวง 600-
800 ปมาแลวทีต้ั่งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาท ิ
อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว



 

 

อังกฤษ เหล็กทกุช้ินที่ใชในการสรางไดถกูนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในแมน้ําอาจ
กลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอื่นๆจนไมสามารถ
ลองเรือได ทางบรษัิทขอคนืเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 8 กรุงบูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – สนามบนิ – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
() ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมา
จากช่ือกษตัริยแมทเธียส ซึง่เปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเปนกษตัริย
ผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมอืงหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-
โกธกิ หลงัคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปน
อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมทีง่ดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนือ
เมืองบูดาทีท่านสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต 
ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮงักาเรียน 

11.30 น. นําเดินทางสู สนามบิน เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา



 

 

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 
15.10  
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
** คณะเดินทางวันที่ 22 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 16.00 น. และถงึ
ดูไบ เวลา 23.20 น. ** 

23.25 
น. 

ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
03.40 
น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK376 
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถงึ
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 

12.50 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
** คณะเดินทางวันที่ 03 – 11 ม ี.ค. 63 เดินทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่ 09 – 17 มี .ค. 63 เดินทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. ** 
 
 

 
 

ราคาแนะนําเพียง SAY HI EASTERN EUROPE 
เชก ออสเตรยี เยอรมนี สโลวัก ฮังการ ี

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

03 – 11 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 5,900.- 
22 – 30 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 27,100.- 7,900.- 
12 - 20 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 7,900.- 
09 – 17 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนยีมวีซาประเทศเชก 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวนัยืน่ เปนจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจาํ

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอื
ของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและ 

ทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งน้ี** 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
**ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรอืนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย** 
***ในกรณีเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปจจุบัน รบกวนทํา
พาสปอรตใหม ทางสถานทูตจะไมรับย่ืน หากเลมไมไดรับการอปัเดทรูปใหเปนปจจุบัน*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตอง
ออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
ไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน่อง ทีม่ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง



 

 

ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

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

4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

ที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดา
มาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปน
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับ
บุตรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 



 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งน้ี** 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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



 

 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 
 
 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


