
 

 

รหสัทวัร  B2B2000044 
ทัวรโปแลนด เชค ออสเตรีย ฮังการ ี10 วัน 7 คืน (EK) 
วอรซอ |พพิิธภัณฑคายกกักันเอาชวทิซ | ปราก | คารโลวี วารี |เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท | 
เวียนนา | ลองเรือแมน้ําดานูบ 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE 
โปแลนด ์เชก ออสเตรีย ฮังการ ี �� DAYS 7 NIGHTS 

เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน �� 

ราคาแนะนําเพียง 49,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ - วอรซอ – เมืองเกาวอรซอ – ตลาดเมืองเกา - ป�อมวอรซอ 
01.15 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

** คณะเดินทางวันที ่ 02-11 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบเวลา 
04.45 น.** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง  
08.10 น. ออกเดินทางสูกรุงปราก โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 179 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินวอรซอ ประเทศโปแลนด (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  นําชมกรุงวอรซอ 
(Warsaw) ซึ่งเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ต้ังอยูริมแมน้ํา
วิสทูลา (Vistula River) ปจจุบันกรุงวอรซอไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็กกลา, รถยนต , 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังเปนศูนยกลางดานการศึกษาที่สําคัญมากที่สุด
ของประเทศ นอกจากน้ีแลว กรุงวอรซอยังเปนที่รูจักของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอรซอ ซึ่ง ต้ังช่ือตาม กรุงวอรซอ น่ันเอง นําทานเที่ยวยานเมืองเกาวอรซอ 
(Warsaw Old Town) ยานประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของเมือง ศูนยกลางทาง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ - วอรซ์อ – เมืองเก่าวอรซ์อ – ตลาดเมืองเก่า - ป้อมวอรซ์อ 
วนัที� �. วอรซ์อ – เชสโตโชวา่ – เหมืองเกลอืเวียลีซกา้ - คราคฟู 
วนัที� �. พิพิธภัณฑค์่ายกกักนัเอาชว์ิทซ ์- ออสตราวา 
วนัที� �. ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชารล์ส ์
วนัที� �. คารโ์ลวี วาร ี- เชสกี� ครุมลอฟ - เชสกี� บดูาโจวิค 
วนัที� �. ฮลัสตทั - เวียนนา 
วนัที� �. พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแม่น ํ�าดานบู 
วนัที� �. บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบิน 
วนัที� ��. กรุงเทพฯ 



 

 

ประวัติศาสตรแหงวอรซอ (Historic Centre of Warsaw) ซึ่งประกอบดวย
โบสถ พระราชวัง ตลาด ไดรับการประกาศใหบรรจุไวในบัญชีรายช่ือแหลงมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในป ค.ศ.1980 ใหทานไดเที่ยวชมยานตลาดเกา (Old Town 
Market Place) โดยอาคารสวนใหญลวนแลวแตถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 
ซึ่งประกอบไปดวย ศาลาวาการ รานอาหาร รานกาแฟ และรานคาอ่ืนๆ ชมกลุม
สิ่งกอสรางที่เปนสถาปตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเชน กําแพงเมืองเกา (city walls) 
ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน ผานชม ป�อมวอรซอ (Warsaw Barbican) 
ดานปราการรูปคร่ึงวงกลม หรือ ป�อมปราการแหงประวัติศาสตรที่คร้ังหน่ึงเคย
ลอมรอบกรุงวอรซอเอาไว ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 1540 ป�อมปราการสวนใหญถูก
ทําลายไปในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง และป�อมปราการถูกสรางขึ้นมาใหมหลัง
สงคราม ในชวงระหวางปค.ศ. 1952-1954   
** คณะเดินทางวันที่  03-12 มี.ค. 63 เดินทางถึงกรุงวอรซอเวลา 11.20 น.** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 วอรซอ – เชสโตโชวา – เหมืองเกลือเวียลิซกา - คราคูฟ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเชสโตโซวา (Czestochowa) เปนเมืองศูนยกลางของผูแสวง

บุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคน เพื่อเขาบูชาเพื่อขอ
พรจากแบล็คมาดอนนา (Black Madonna) ณ อารามจัสนา กอรา (Jasna 
Góra Monastery) รูปพระแมมาเรียสีดํา ศูนยรวมจิตใจของชาวคาทอลิก กลาวกัน



 

 

วาสีที่ใชวาดมานานกวา 600 ปทําใหรูปพระแมเปนสีดํา ที่รอยบากที่พระพักตร ซึ่ง
พวกตอตานศาสนาตองการทําลาย อารามแหงน้ีรอดพนจากการถูกทําลาย ใน
สงครามตางๆอยางนาอัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหาริยที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานสูเหมืองเกลือเวียลิซกา (Wieliczka Salt Mine) ต้ังอยูที่เมืองเวียลิชกา 

เหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดของโปแลนดแหงน้ีมีประวัติการทําเหมืองยาวนานกวา 
1,000 ป ถือเปนเหมืองใตดินที่มหัศจรรยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  นําทานลงลิฟตสูใต
ดินของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญมาก แบงเปน 9 ช้ัน ลึกลงจากพื้นดินถึง 327 
เมตร ยาวกวา 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือ
ทั้งหมด โดยสมัยกอนเกลือมีคาดุจทองคํา เพราะใชในการถนอมอาหาร ชมความงาม
ของทะเลเกลือใตพื้นดิน ซึ่งทานไมเคยไดเห็นทีใ่ดมากอน โดยเหมืองเกลือในเมืองเวีย
ลิซกา องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกในป ค.ศ. 1988 อีก
ดวย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟน้ันเปน 
บานเกิดองค สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนดใน
ปค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม มีอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมันต้ังแต โร
มาเนสก กอธิค เรอเนสซองส บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอารตนูโว 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก METROPOLO KRAKOW  หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 พิพิธภัณฑคายกักกันเอาชวิทซ - ออสตราวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูพิพิธภัณฑคายกักกันเอาชวิทซ (Auschwitz concentration 
camps) เปนคายกักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาคายกักกันของนาซี 
ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2  พิพิธภัณฑคายกักกันแหงน้ีสะทอนความนาสยดสยอง
และความทารุณโหดรายของสงคราม ซึ่งเร่ิมจากเยอรมันเขายึดโปแลนดไดในปลายป 
1939 และหาคายกักกันเชลยศึกตางๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดตองการ
กอสรางเปนสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงไดดัดแปลงตามความตองการของ
นาซีและเร่ิมตนใชปค.ศ.1940 เปนตนมา ทานจะไดเห็นภาพถายตาง ๆ ของคาย
กักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกตางๆ ถึง 20 อาคาร และทานจะได
เห็นของใชตางๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหมาอยู ที่ น่ี อาทิ กระเป�าเดินทาง 
รองเทา แปรงสีฟน หวี และเสนผมที่วากันวามี น้ําหนักรวมกวา 7 ตัน และชมหอง
อาบน้ํา หองที่พวกนาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกสพิษสังหารหมู กลาวกันวา
สถานที่น้ีมีคนตาย กวา 1.5 ลานคน โดนเกือบทั้งหมดเปนชาวยิว  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองออสตราวา (Ostrava) เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ต้ังอยูทางตะวันออกของประเทศ เปนเมืองศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและมีการถลุงเหล็กโดยมีช่ือเลนวา หัวใจเหล็กแหงสาธารณรัฐ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL VISTA หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 ปราก – ปราสาทแหงปราก - สะพานชารลส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) อัน
งามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตล
โกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 
ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจา
เฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง 



 

 

(Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย  จากน้ันนําทานเดินเลนบน
สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่
สรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของ
เหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่
เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน  จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา 
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป  ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานเดิน
อิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืง เชน เคร่ืองแกวโบฮีเมียน 
หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste 
เปนตน    

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 คารโลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปาที่
ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมนํ้าแรซึ่งตอง



 

 

ด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่
ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 
ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ
คุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลาง
เมือง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 ฮัลสตัท - เวียนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 
ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  
แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสรางมา
ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช
เปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายของฝร่ังเศส 
จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปด
ใหมอีกคร้ังในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่ง
เปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 
13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวยีนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดให
สรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันให
ทานอิสระชอปปم�งถนนคารทเนอร (Kartner Street) ตามอัธยาศัย 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่
ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือ
แมน้ําดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 
600-800 ปมาแลวที่ต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคาร
ตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัว



 

 

อาคารประกอบดวยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพาน
ถาวรแหงแรกที่สรางขามแม น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน 
(การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจ
กลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอื่นๆจนไมสามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรือเทียบเทา 

วันที่ 9 บูดาเปสต – CASTLE HILL – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมท
เธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลว
หลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีก
มากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา 
ผลงานประติมากรรมที่ งดงามของศตวรรษที่  11 อยูหนา ป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของ
แมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮัง
กาเรียน 



 

 

11.30 น. นําเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.00  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
** คณะเดินทางวันที่ 03 - 12 มี.ค. 63  ออกเดินทาง เวลา 15.20 น. และถงึดูไบ 
เวลา 23.35 น. ** 

23.20 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่ 10 กรุงเทพฯ 

09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK372 
** คณะเดินทางวันที่ 03 - 12 มี .ค. 63  ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

18.55 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
** คณะเดินทางวันที่ 02 - 11 มิ.ย. 63  เดินทางถึงเวลา 19.15 น. ** 

 
 

ราคาแนะนําเพียง BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE 
โปแลนด เชก ออสเตรีย ฮังการ ี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานล 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

03 - 12 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 7,900.- 
11 - 20 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 36,100.- 9,900.- 
06 - 15 พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 33,100.- 8,900.- 
02 – 11 มิ.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 33,100.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนยีมวีซาประเทศเชก 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวนัยืน่ เปนจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน 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  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 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 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ 
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบต้ังแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพือ่
ทําการแกไขในการขอวีซาในคร้ังนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในคร้ังนี้** 

 



 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
**ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย** 
***ในกรณีเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปจจุบัน รบกวนทํา
พาสปอรตใหม ทางสถานทูตจะไมรับย่ืน หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเปนปจจบุัน*** 

 
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” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

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 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวซีาเชงเกนประเทศเชก 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพื่อทําการแกไขในการขอวซีาในครั้งนี้ มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมผีลเสียตอการขอวซีาของ
ทานในครั้งนี้** 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศทีเ่กิด………………………………………………………………………………………………..… 
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 ทั้งน้ีบริษทั
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


