
 

 

รหัสทัวร BID2000710 
ทัวรฮงัการี เช็ก ออสเตรีย มหัศจรรย East Europe 7 วัน 4 คนื (EK) 
ป�อมชาวประมง | ลองเรือแมนํ้าดานูบ  | บูดาเปสต | เวียนนา | พระราชวังเชินบรนุน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส  ประตู 

9 เคานเตอร T 
Emirate Airline (EK)  โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

วันที่สอง ดูไบ • กรุงบูดาเปสต  • ป�อมชาวประมง  •  ลองเรือแมนํ้าดานูบ   

                ไ ( - / กลางวัน / เย็น ) 
 
02.00 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK371 
***บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน*** 
***ตั้งแตพีเรียด เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 02.20 น.  ถึงดไูบ

เวลา 05.35 น.   **** 



 

 

*** พีเรียดเดินทางวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.25 น. ถึง ดูไบ
เวลา 05.35 น. *** 

06.00 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
08.40 น. ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน

ที่ EK111 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง***    
ตั้งแตพี่เรียด เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 08.50น.ถึงบูดาเปสตเวลา 12.45น.  

11.45 น.            เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออก
เดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง บูดาเปสต (BUDAPEST) เมืองหลวงของ
ฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแหงของยุโรป (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
เมืองที่ถูกขนานนามวาเปนปารีสแหงยุโรปตะวันออก ศูนยกลางทางวัฒนธรรม
และการเมืองของประเทศที่มีอายุมากวารอยป นําทานชมบริเวณรอบนอก โบสถ
แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให



 

 

กษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามใน
เมืองหลวงตางๆอีกมากมายซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอัน
เปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของ   พระเจาสตีเฟ�น
ที่ 1พระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่ 11อยูหนา
ป�อมชาวประมง (FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่
ทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบไดอยางดีป�อมแหงนี้สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.
1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน โดยจะลองไปตามแมนํ้าสายใหญ ชมอาคาร
บานเรือนสถาปตยกรรมริมสองฝم�งแมนํ ้า เราจะไดเห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ 

สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแหงฮังการ ี ( HUNGARY PARLIAMENT ) ที่
ไดชื่อวาเปนอาคารรัฐสภาที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกไดเลย
วานี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที ่สุดเทาที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเดนเพราะ
ออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนหองมากถึง 700 
หองเลยทีเดียว 

จากนั้น    พิเศษ !!! นําทานลองเรือแมนํ้าดานูบอนัเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและ
อารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวท่ีตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชม
ความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด 



 

 

นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใน
การสรางไดถกูนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกนั 

 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น  ( มื้อที่ 1 )   เมนูกูลารช อาหารทองถิ่น
ที่หามพลาด *เปนซุปเนื้อ หรือ หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณพิเศษดวย
พริกปราปกา 

ที่พัก HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

วันที่สาม บูดาเปสต  • OUTLET  • เวียนนา  • พระราชวังเชินบรุนน  
                 ไ ( เชา / - / เย็น ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2 ) 

นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม. ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานมุงหนาสู กรุงเวียนนา (VIENNA)  ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 50  นาที ) 
เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เปนเมืองที่โมสารทมาพํานักในยุคที่
ร ุ  ง เ ร ื อ งของช ี วิ ต  น ํ าท  าน เข  าชม  พระราชวั งและสวน เชิ นน บรุ น  
( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวังฤดูรอนของราชวงศฮับสบวรค สราง

แบบบาโรก คําวาเชินนบรุน นั้น มีความหมายวา นํ้าพุรอนอันแสนสวยงาม โดยมี
การริเริ่มสรางในชวงป ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจาแม็กซีเมเล่ียนที่ 2 ไดซื้อท่ีดิน
บริเวณนี้ แตตัวอาคารในปจจุบันนั้นสรางและตอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย 
เทเรซ า โดยมีพระราชประสงค ให ม ีความยิ ่งใหญและสวยงามทัดเท ียม
พระราชวังแวรซายนของราชวงศบูรบง และดวยพระองคทรงโปรดสีเหลืองมากจึง
ไดมีการใชสีเหลืองโทนพิเศษตกแตงดานนอกของพระราชวัง และตอมาสีเหลือง
โทนนี้นั้นจึงไดชื่ออยางเปนทางการวาสีเหลืองเทเรซา  



 

 

จากนั้น       นําทานชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่2และเปด
ใหมอ ีกครั ้งในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิร ก ( HOFBURG 
PALACE ) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 13จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากนั้นนําชม โบสถสเตเฟ�นส 
(ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลักษณของกรุงเวียนนาซึ่งพระเจาคารล
ที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของ
ประชาชน จากนั้นเชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้หรือสินคานานาชนิด 
อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุน
ทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝากเชน ชอคโกแลตโมสารท ใน
ยานถนนคารนทเนอร                ( KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุง
เวียนนา 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น  ( มื้อที่ 3 )   
พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตลเวียนนาและเมนูของหวาน 
Apple Strudel สุดคลาสสิก 

ที่พัก SENATOR HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

 

วันที่สี ่ เวียนนา • ฮัลลสตัท • เชสกี้ ครุมลอฟ • เชสเกบูเดโจวิช    
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 

  



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 4 ) 
 นําทานเดินทางไปยัง 

ฮัลลสตัท (HALLSTATT) ( ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกที่อยูทามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยูใน
รัฐอัปเปอรออสเตรีย มีประชากรไมถึง 1,000 คน แตมีนักทองเที่ยวเดินทางมา
เยือนกวา 800,000 คนตอป ดวยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย
รวมกันประกอบขึ้นทําให 
เลยทเีดียว ใหทานอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ( มื้อที่ 5 )  เมนูปราเทราซ 

 
 

จากนั้น  มุงหนาสูสาธารณรัฐเช็ก สูเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) ( ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) ไขมุกแหงโบฮิเมียน เมืองที่ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)    

ดวยเอกลักษณที่บานเรือนมีหลังคาสีสม มีแมนํ้าวอล



 

 

ตาวาพาดผานเปนรูปคลายๆ หยดนํ้า ทําใหเกิดภูมิทัศนที ่งดงาม นําทานชม 
ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ  ดานนอก ปราสาทที่
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าวอลตา
วา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงนํ้า ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค 
Senete Square และโบสถเกากลางเมือง  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง 
เชสเก บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 
นาที ) 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 6 ) 
ที่พัก HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

วันที่หา เชสเก บูเดโจวิช• คารโลวี วารี  • ปราก                                                                       
ไ (เชา/กลางวัน/ -) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 7 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.15 ชม. ) 
ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไป
ทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  ( มื้อที่  8 )   
เปดสไตลโบฮีเมียน  
นําทานเดินชม เมืองคารโลวี 
วารี ซึ ่งปจจุบันเปนที่นิยมของ
ผู คนทั ่วโลกที ่จะมาใชบริการ
รักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มี
มาแตสมัยโบราณ เชิญทดลอง
ดื่มนํ้าแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษ
โดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่
มีปากยื่นออกมาเหมือนกานํ้า  
จากนั้น นําคณะเดินทาง
สู กรุงปราก (PRAGUE) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ  2 ชม. ) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงได
สมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศนําทานชม 
สะพานชารล ( CHARLE  BRIDGE ) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โดงดังที่สุดของ

เมืองเชื่อมฝم�งเมืองเกาและเมืองใหมที่ถูก
แบงด วยแมน ํ ้าวอลตาวาเข าด วยกัน 
สะพานแหงนี้เริ่มกอสรางในป 1357 ใช
เวลาในการสรางมากกวา 100 ปกวาจะ
แลวเสร็จ เดิมทีชื ่อวา Stone Bridge 
หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อ
มาเปนสะพานชาลส ในปค.ศ. 1870 ตัว
สะพานมีความยาว 621 เมตร และมี
ความกวางเกือบ 10 เมตร  เปน 1 ในมุม



 

 

ถายรูปที่ทานตองไมพลาดดวยประการทั้งปวง จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมประตู
เมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลัง
เกา  OLD TOWN HALL ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกา
ดาราศาสตร  ASTRONOMICAL CLOCK  ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั ่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานไดเลือกซื ้อสินคา
พื้นเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Louis 
Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน 

 
คํ่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก                    HOTEL Duo  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

วันที่หก ปราก  •  ปราสาทปราก • สนามบิน 
                ไ (เชา/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 ) 
นําเขาชม ปราสาทแหงปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สรางมาก
วา 1,200 ป 

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเปนที่
ประทับของบรรพกษัตริยของชาวโบฮิเมียน ปจจุบันใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี 



 

 

สูงเดนตระหงานอยูบนเขาทางฝم�งตะวันตกของแมนํ ้าวอลตาวา ภายในบริเวณ
ปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสรางมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง  นําเขาชมอาสนวิหาร
นักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถคริสตแหงแรกของปราก สรางขึ้น
ตั้งแตป ค.ศ. 870 สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแกนักบุญวีตัส ผูสละชีวิตในชวงยุคโรมัน
ราวป 303 กอนที่พระเจาคอนสแตนตินจะประกาศตนเปนคริสศาสนิกชน โบสถให
นี ้ใชเวลาในการสรางกวา 600 ป ภายในจะประดับดวยกระจกสีและ Rose 
Window หนาตางที่ออกแบบใหเปนรูปคลายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 
จุดที่สวยไมแพกัน นั่นคือ ถนนทองคํา (GOLDEN LANE ) โดยสาเหตที่ไดชื่อวา
ถนนทองคํานั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเปนที่พํานักของเหลาชางทองที่อาศัยอยูเปน
จํานวนมากในชวงที่มีการเลนแรแปรธาตุกัน แตลักษณะของบานเรือนสีลูกกวาด
สดใสและฉูดฉาดที่ทานจะเห็นในปจจุบันนั้น มาจากพระราชดํารัสของพระนางมา
เรีย เทเรซา มหาจักพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะใหมีความสวยงามถูกใชเปนที่
ทําการของรัฐบาล   ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับประเทศไทย 

15.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยน
เครื่อง ***บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน*** 

 *** พีเรียดเดือน เม.ย. เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ถึงดูไบเวลา 
23.50 น. *** 

วันที่เจ็ด             ดูไบ • กรุงเทพฯ 
00.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.05 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK376   บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน 

                     ***  พีเรียด เม.ย.  เปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 02.50 น. ถึงไทย
เวลา 12.15 น. *** 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

                    *** พีเรียดเดินทาง วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ถึงไทยเวลา 12.30 น. *** 

 



 

 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกัน
ไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา เชน บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเนื่องจากตองรอกรุปคอนเฟรมกอนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบ
ลวงหนา หากทราบเวลาและสถานที่ที่แนนอนกอนเดินทาง 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย Eastern Europe 7วัน 4 คืน 
 ฮังการี - ออสเตรีย – เช็ก    โดยสายการบินเอมิเรตส  (EK) 

 
 ** คณะเดินทางจํานวน 30  ทานตอกรุป** 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา ผูใหญ  

ทานละ  
 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ป

บริบูรณ พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน  

ทานละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ป

บริบูรณ  พัก
กับผูใหญ 2 

ทาน 
 (เตียงเสริม) 

ทานละ 

ราคา เด็ก
อายุ 2-
11 ป

บริบูรณ  
พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน  
(ไมมี
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 10 – 16 มี.ค. 
63 

39,900.- 39,900.- 38,900.- 
37,900.

- 
5,900

.- 
วันที่ 8 – 14 เม.ย. 
63 

54,900.- 54,900.- 53,900.- 
52,900.

- 
7,900

.- 
วันที่ 28 เม.ย. – 4 
พ.ค. 63 

45,900.- 45,900.- 44,900.- 
43,900.

- 
7,900

.- 

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 43,900.- 43,900.- 42,900.- 
41,900.

- 
7,900

.- 



 

 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป สายการบินเอมิเรตส  
(EK)  

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อตัราคาบริการไมรวม 

 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทาน ชําระพรอมคามัดจําทัวร 
 ไมรวมนํ้าดื่ม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจาหนาที่คะ*** 100,000 – 130,000 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EK หกัออก 20,000 



 

 

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 55 ยูโร 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต



 

 

ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะ 
ไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 

 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศเชก) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

การยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  10 - 
15  วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตม ีการเปล ี ่ยนแปลงกฎเกณฑในการย ื ่นเอกสาร
ตลอดเวลา*** 

 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง
บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 

 

 
 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

 

รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       

 (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)สถานทูตอาจมีการ
เปรียบเทียบรปูถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูป
ใหม ทางสถานทูตฯ  

เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 

 

 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออก
คาใชจายเอง  ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 

 Bank Statement ยอนหลัง 3 เดือน ออกจากทางธนาคารเทานั้น 
 สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 

ยอนหลัง 3 เดือน 
 (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 7วัน ) กอนวันยื่น      
วีซา   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกดเปนภาษาองักฤษถูกตองตรง
ตามกับพาสปอรต 
 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



 

 

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 

 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น 

คือ 
 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

 
-  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

- ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 

 
 

 

 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป
ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, 
วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา
อยู  



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 

(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะ
พิจารณานานกวาที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศเชก  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศเชก 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส       สมรสไมไดจดทะเบียน  
           หยา      หมาย 

วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 

3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  
___________________________________________________________________________________ 
 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
      มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________ 
วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________ 
วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________ 
วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________ 
วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
     ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
(ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือลาสุด  
ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง        มีผูออกคาใชจายให         
 ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   

 
 
 

 


