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วันที ่1 กรุงเทพ  
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันที ่2 ดูไบ - แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – นูเรมเบิรก์ 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 43 
07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัที่ 29 

ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือ งแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) 
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคญั
ของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราว

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

วันที ่2. ดไูบ - แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – นเูรมเบิรก์ ✈   ARVENA PARK 

วันที ่3. นเูรมเบิรก์ - คารโ์ลวี วารี – กรุงปราก    NH PRAGUE CITY 

วันที ่4. ปราสาทแห่งปราก – เชสกีค้รุมลอฟ    OLD INN 

วันที ่5. เชสกีค้รุมลอฟ – ฮลัสตทั – เวียนนา    SENATOR VIENNA 

วันที ่6. พระราชวงัเชินบรุนน ์– McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  - บราติ
สลาวา 

  X CROWNE PLAZA BRATISLAVA 

วันที ่7. บราติสลาวา – กรุงบดูาเปสต ์- ล่องเรือแม่น า้ดานบู    PARK INN BY RADISSON 
BUDAPEST 

วันที ่8. บดูาเปสท ์ - ดไูบ   ✈  

วันที ่9. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

ราคาแนะน าเพยีง  79,900.- 



 
เสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัุรสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ 
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสัโรเมอร ์น าท่าน
ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์
(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมือง
แห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนกัศกึษา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร ์ซึ่งสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ท่ีสรา้งเพื่อเป็นของขวัญวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่ง
สรา้งเสรจ็ภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลิตร จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองนู
เรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 900 
ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธม์ิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้ว่มมือกนับูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สดุ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั ARVENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันที ่3  นูเรมเบิรก์ - คารโ์ลวี วารี – กรุงปราก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรฐัเช็ค เป็น

เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ซึ่งปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่ว
โลกที่จะมาใช้บริการรกัษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน ้าแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดอบโบฮีเมียน) 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา

เกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล 
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์



 
ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่น และชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั NH PRAGUE CITY หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ปราสาทแห่งปราก – เชสกีค้รุมลอฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 เขา้ชมมหาวิหาร เซนตว์ิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14  นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปราก     ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต 
เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจบุนัมีรา้นขายของที่ระลกึ วาง
จ าหน่ายอยู่มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่า
กลางเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั OLD INN หรือเทียบเท่า 

*** ในกรณีทีห่้องพักในเมืองเชสกี ้ครุมลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปพักทีเ่มืองข้างเคียงแทน*** 



 

 
 

วันที ่5 เชสกีค้รุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ปลาเทร้าทจ์ากทะเลสาบฮัลสตัท) 
**ถ้าในกรณีไม่สามารถหาปลาเทร้าทไ์ด้  ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลลสตัทแทน** 

บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดน เช็ก-ออสเตรีย สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ที่อันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
รายลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ท่ีสรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวั
อาคารไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955 และผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ 
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั SENATOR VIENNA หรือเทียบเท่า 

 



 

วันที ่6 พระราชวังเชินบรุนน ์- McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  - บราติสลาวา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้ง

มาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 
หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่ง
ไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (หมูทอดสไตลเ์วียนนา)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาท่านอิสระเพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

อ า ทิ  เช่ 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 าเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั (Slovak) ตัง้อยู่ริม

ฝ่ังแม่น า้ดานบูท่ีบรเิวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั CROWNE PLAZA BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที ่7 บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต ์- ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งสโลวกั น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับปราสาทบราติ

สลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชม
ทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลา
วา 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) 

ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี 
ถึงกับไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ัง
แม่น า้ดานบู น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบอนัเล่ืองชื่อ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมของฮงัการีในช่วง 600-800 
ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภาซึ่งงดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ท่านจะไดช้มสะพานเชน สะพานถาวร
แห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กู
น ามาจากประเทศองักฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจ
กลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาส) 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 บูดาเปสท ์– โบสถแ์มทเธียส – ป้อมชาวประมง – ดูไบ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงั

โบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษัตรยิแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตรยิผ์ู้



 
ทรงสรา้งส่ิงก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตวัโบสถส์รา้งแบบสไตลน์ีโอ -โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอัน
เป็นจดุเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ทางดา้นหนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาเปสที่ท่าน
สามารถชมความงามของแม่น า้ดานบูไดเ้ป็นอย่างดี ป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ EK112 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพ 
03.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK376 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก  
เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้
แล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 



 
 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

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

9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

4-12 ธนัวาคม 65 79,900.- 7,900.- 

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

30 ธนัวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 86,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้มีสญัชาตไิทย 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสเีหลือง* 

ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดร้ับวัคซีนครบถว้นมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบยีน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไมต่อ้งกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19  

    เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี   

แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดย

ได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)  

 



 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่  
      รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 
      ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 



 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

     1.  ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค ประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสาธารณรฐัเชก รวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (6,000.-บาท)  
  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (17 ยโูร/ต่อท่าน)  
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร/ต่อท่าน) 

 
เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่ อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 



 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า /   
     ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 



 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 

 เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



 
***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีำย1ุ6 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (ผูป้กครองสำมำรถโอนเงนิให้

ครอบคลมุคำ่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ 

 

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 



 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ  

ธ.อสิลำม ธ.อำคำรสงเครำะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์ำ่งๆ 

4 หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื



 
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำก

ทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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

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

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

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

 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

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



 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      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. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 



 
     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


