
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
ปราสาทไฮเดลเบร์ิก | คาร์โลวี วารี | ปราก| ฮัลสตัท |เชสกีค้รุมลอฟ |บราตสิลาวา 

ฮัลสตัท | เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | บูดาเปสต์| ล่องเรือแม่น า้ดานูบ  
 

 

  

     

วนัที ่ 4 - 12 ธนัวาคม 65 79,900.- 

วนัที ่ 28 ธนัวาคม 65 – 5 มกราคม 66  (ปีใหม)่ 86,900.- 

วนัที ่ 30 ธนัวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 86,900.- 

EASTERN EUROPE HERE WE GO 
เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-สโลวัก-ฮังการี 

9 วัน 6 คืน 
 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  79,900.- 



 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง                                                                                 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันท่ี 2 ดูไบ - แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 
03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 43 
07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที่ 29 

ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ( Frankfurt) 
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่ส าคญั
ของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราว
เสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรัุสที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ด้านข้างก็คือ 
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรัุสโรเมอร์ น าท่าน
ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ 
(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัแหง่แรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัทอ่งเที่ยวนบัล้านคนในแตล่ะปีต้องมาเยือนเมือง
แหง่นี ้แล้วน าทา่นผา่นชมยา่นการค้าและแหลง่รวมของนกัศกึษา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่งสามารถ

มองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่ง

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

วันที่ 2. ดไูบ - แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – นเูรมเบิร์ก ✈   ARVENA PARK 

วันที่ 3. นเูรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก    NH PRAGUE CITY 

วันที่ 4. ปราสาทแหง่ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ    OLD INN 

วันที่ 5. เชสกีค้รุมลอฟ – ฮลัสตทั – เวียนนา    SENATOR VIENNA 

วันที่ 6. พระราชวงัเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  - บราติ
สลาวา 

  X CROWNE PLAZA BRATISLAVA 

วันที่ 7. บราติสลาวา – กรุงบดูาเปสต์ - ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู    PARK INN BY RADISSON 
BUDAPEST 

วันที่ 8. บดูาเปสท์  - ดไูบ   ✈  

วันที่ 9. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 
 

สร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองนู
เรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 900 ปี 
และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที่ 2 
และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธ์มิตรถลม่เสียหายเกือบทัว่ทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลบัมาอยู่ในสภาพ
ใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ARVENA PARK หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 3  นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่สปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็น

เมืองที่มีช่ือเสยีงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึง่ปัจจบุนัเป็นที่นิยมของผู้คนทัว่
โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน า้แร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดอบโบฮีเมียน) 
บา่ย น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา

เกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล 
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแมน่ า้วลัตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ล
ที่ 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหลา่นกับุญที่ตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้น าท่านเดินสูป่ระตเูมืองเก่า “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง ให้เวลาทา่นอิสระเดินเลน่ และช้อปปิง้
สนิค้าแบรนด์เนมยา่นเมืองเก่า 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 

 
 

ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NH PRAGUE CITY หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 4 ปราสาทแห่งปราก – เชสกีค้รุมลอฟ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 เข้าชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปราก     ซึง่พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต 
เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ได้รับอณญุาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้เป็นที่
ประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมีร้านขายของที่ระลกึ วาง
จ าหนา่ยอยูม่ากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียน
ไว้ให้เป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซึ่งตัง้อยูริ่มฝ่ัง
แม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้ งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า
กลางเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั OLD INN หรือเทียบเทา่ 

*** ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเชสกี ้ครุมลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน*** 

 
 

วันท่ี 5 เชสกีค้รุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย

ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั



 

 
 

เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไขม่กุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 

กลางวนั 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัท) 
**ถ้าในกรณีไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้  ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลลสตัทแทน** 

บา่ย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดน เช็ก-ออสเตรีย สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
รายล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วั
อาคารได้ถูกท าลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกค รัง้ในปีค.ศ.1955 และผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก 
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านกัฮัปสบูร์ก มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SENATOR VIENNA หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 6 พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  - บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึง่มีประวตัิการสร้าง

มาตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 
ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่ง
ได้รับการตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง และสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายของฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (หมูทอดสไตล์เวียนนา)  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

อาทิ  เ ช่ น  POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, ,ARMANI, FURLA  , GUESS, LACOSTE, 
COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , 
MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าเดินทางสูก่รุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั (Slovak) ตัง้อยู่ริม

ฝ่ังแมน่ า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA BRATISLAVA หรือเทียบเทา่ 

 
 

วันท่ี 7 บราตสิลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาแห่งสโลวกั น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกคู่กบัปราสาทบราติ

สลาวา (Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผืนผ้าตัง้อยูบ่นเนินเขา ริมฝ่ังแมน่ า้ดานบู ทา่นสามารถชมทศันียภาพ
อนังดงามของเมืองได้จากมมุของปราสาทแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นเดินเลน่ยา่นเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าทา่นเดินทางผา่นยา่นเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) 

ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี 
ถึงกบัได้รับการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู”  ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ัง
แมน่ า้ดานบู น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมของฮงัการีในช่วง 600-800 
ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึ่งงดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี ท้่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวร
แหง่แรกที่สร้างข้ามแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใช้ในการสร้างได้ถกู
น ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจ
กลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จ านวน 10 ยโูรต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาส) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 8 บูดาเปสท์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – ดูไบ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงั

โบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส  ซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตริย์ผู้
ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตวัโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอนั
เป็นจดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนสุาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามแหง่ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยูท่างด้านหน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาเปสที่ทา่น
สามารถชมความงามของแมน่ า้ดานบูได้เป็นอยา่งดี ปอ้มแหง่นีส้ร้างขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย ได้เวลาอนัสมควรน าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.10 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK112 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 

วันท่ี 9 ดูไบ – กรุงเทพ 
03.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK376 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก  
เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 



 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

EASTERN EUROPE HERE WE GO 
เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-สโลวัก-ฮังการี 

9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

4-12 ธันวาคม 65 79,900.- 7,900.- 

28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66  (ปีใหม่) 86,900.- 8,900.- 

30 ธันวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปีใหม่) 86,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้มีสัญชาติไทย 



 

 
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรยีมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร 

International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซนี

พาสปอร์ต *เล่มสีเหลอืง* 

ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถว้นมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกกัตัวและไม่ตอ้ง

ตรวจหาเชื้อโควดิ-19  

    เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเท่ียวประเทศ

ออสเตรีย เชก สโลวคั ฮังการี   

แสดงหลกัฐานการไดร้ับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-

Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวคัซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลมุ

วันเดินทาง)  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
      รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
      ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 
      เจ้าหน้าที่ 



 

 
 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสาธารณรัฐเชก รวมคา่บริการยื่นวีซา่ (6,000.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (17 ยโูร/ตอ่ทา่น)  
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร/ตอ่ทา่น) 

 
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 



 

 
 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยื่น
ค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า  

5. ทา่นที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



 

 
 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ทา่น  ไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ 
     หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร์ 
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  
      และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 



 

 
 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ 

 



 

 
 

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 



 

 
 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 



 

 
 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ  [ภาษาอังกฤษ] 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 



 

 
 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    .................................................................. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้



 

 
 

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


