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ARVENA PARK





NH PRAGUE CITY







OLD INN







SENATOR VIENNA





X

CROWNE PLAZA BRATISLAVA

วันที่ 7.

กรุงเทพฯ
ดูไบ - แฟรงค์เฟิ รต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – นูเรมเบิรก์
นูเรมเบิรก์ - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก
ปราสาทแห่งปราก – เชสกีค้ รุมลอฟ
เชสกีค้ รุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - บราติ
สลาวา
บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ







PARK INN BY RADISSON
BUDAPEST

วันที่ 8.
วันที่ 9.

บูดาเปสท์ - ดูไบ
ดูไบ – กรุงเทพ





✈

✈

✈

✈

HILIGHT

✈


ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | คาร์โลวี วารี | ปราก| ฮัลสตัท |เชสกีค้ รุ มลอฟ |บราติสลาวา
ฮัลสตัท | เวียนนา | พระราชวังเชินบรุ นน์ | บูดาเปสต์| ล่องเรือแม่น้าดานูบ

ราคาแนะนาเพียง

79,900.-

กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 1

กรุงเทพ

17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2

ดูไบ - แฟรงค์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – นูเรมเบิรก์

00.50 น.
03.20 น.
07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิ รต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 43
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 29
ตุลาคม 2562) น าท่ านผ่ านพิ ธีต รวจคนเข้า เมื อ งและศุล กากร น าท่ า นเดิ น ทางเข้าสู่ตัว เมื อ งแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt)
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีสาคัญของเยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญ
ของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราว

กลางวัน
บ่าย

เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คือ
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ นาท่าน
ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่ งแม่นา้ เน็กคาร์
(Neckar River) อดี ต เมื อ งศู น ย์ก ลางการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ของเยอรมั น เป็ น ที่ ตั้ง ของมหาวิ ท ยาลัย ไฮเดลเบิ ร ก์ ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมือง
แห่งนี ้ แล้วนาท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นน าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิ ร์ก (Heidelberg Castle) ที่ สร้างขึน้ อยู่บ นเชิงเขาเหนื อแม่ น ้าเน็ กคาร์ ซึ่งสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว
(Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้ โดยคาสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่ง
สร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ ชมถังไวน์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองนู
เรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900
ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้ เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้รว่ มมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพ
ใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั ARVENA PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

นูเรมเบิรก์ - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ท่สี ดุ ของสาธารณรัฐเช็ค เป็ น
เมืองที่มีช่อื เสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่ว
โลกที่ จ ะมาใช้บ ริก ารรัก ษาสุข ภาพตามความเชื่ อที่ มี ม าแต่ สมัย โบราณ เชิญ ทดลองดื่ ม น ้าแร่ซ่ึง ต้องดื่ ม กับ แก้วพิ เศษ
โดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เป็ ดอบโบฮีเมียน)
นาคณะเดินทางสู่กรุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกี ย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ งปราสาท และโรมแห่ งอุด รทิ ศ จากนั้น น าท่ านเดิ น เล่น บนสะพานชาร์ล
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ล

กลางวัน
บ่าย

ที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้ นาท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิ ้ง
สินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั NH PRAGUE CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ปราสาทแห่งปราก – เชสกีค้ รุ มลอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนิ นเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย
Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 เข้าชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต
เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น (กรณี มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ได้รบั อณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็ นที่
ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วาง
จาหน่ายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย
เมืองที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ งั้ อยู่ริมสองฝั่ ง
ของแม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียน
ไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.
1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่ งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า
กลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั OLD INN หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีทหี่ ้องพักในเมืองเชสกี้ ครุ มลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปพักทีเ่ มืองข้างเคียงแทน***

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5

เชสกีค้ รุ มลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัท)
**ถ้าในกรณีไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็ นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลลสตัทแทน**
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดน เช็ก -ออสเตรีย สู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ที่อันเขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย นาท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
รายล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั
อาคารได้ถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955 และผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั SENATOR VIENNA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้าง
มาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441
ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส

กลางวัน
บ่าย

ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (หมูทอดสไตล์เวียนนา)
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
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
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาเดินทางสู่กรุ งบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศสโลวัค (Slovak) ตัง้ อยู่ริม
ฝั่งแม่นา้ ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั CROWNE PLAZA BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

บราติสลาวา – กรุ งบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้าดานูบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับ ปราสาทบราติ
สลาวา (Bratislava Castle) ซึ่ ง เป็ น อาคารทรงสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ตั้ง อยู่ บ นเนิ น เขา ริม ฝั่ งแม่ น ้า ดานู บ ท่ า นสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลา
วา

ค่า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary)
ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติท่ีมีอารยธรรม รุง่ เรืองมานานกว่าพันปี
ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ ง
แม่นา้ ดานูบ นาท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการีในช่วง 600-800
ปี มาแล้วที่ตงั้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึ่งงดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ ท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นา้ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ในการสร้างได้ถกู
นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าในแม่น้าอาจ
กลายเป็ นน้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จานวน 10 ยูโรต่อท่าน)

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ซุปกูลาส)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

บูดาเปสท์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้ อมชาวประมง – ดูไบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จัดพิ ธีสวมมงกุฎให้กษัตริย ์
มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ที รงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ู้

15.10 น.
23.20 น.

ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอัน
เป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตัง้ อยู่ทางด้านหน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสที่ท่าน
สามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้เป็ นอย่างดี ป้อมแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ได้เวลาอันสมควรนาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK112
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9

ดูไบ – กรุงเทพ

03.30 น.
12.35 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK376
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
บ่าย

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก
เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษั ทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่ าชดเชยความเสีย หาย อันเกิด จากเหตุสุด วิสัยที่ ทาง บริษั ทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีท่คี ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อ
แล้ว
ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ ับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EASTERN EUROPE HERE WE GO
เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-สโลวัก-ฮังการี
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4-12 ธันวาคม 65

79,900.-

7,900.-

28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66 (ปี ใหม่)

86,900.-

8,900.-

30 ธันวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปี ใหม่)

86,900.-

8,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผู้มีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง*
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-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)

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค ประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,000.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (17 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่ อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3
หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่ นได้อย่ างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิ นมี ปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (20ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ

1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ ประมำณ 15 ว ันทำกำร
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)
เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ
่ อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
่ เข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้
ในระหว่ำงยืน
่ วีซำ
่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ, ทำงำนอยูต
่ ำ
่ งประเทศ
ึ ษำศก
ึ ษำอยู่ตำ
หรือน ก
ั เรียน น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ ำแจ้งเจ้ำหน้ำทีข
่ องทำงบริษ ท
ั ให้ท รำบ
ท ันที เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซ่ำจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม
และ บำงสถำนทู ต อำจไม่ส ำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ ำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทำงทีถ
่ อ
ื พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หล ักฐำนกำรเงิน
้ ำ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทำง ออกค่ำใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ำยุ16 ปี
้ ำ
ขึน
้ ไปต้องออกค่ำใชจ
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสำมำรถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่ำท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทัว่ ไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ

ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ ำ
3.2 กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ ำ
ื ร ับรองค่ำใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสำเนำสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ำกประจำ บ ัญชก
ี ระแสรำยว ัน
**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ

ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลำม ธ.อำคำรสงเครำะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตำ่ งๆ
4 หล ักฐำนกำรทำงำน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงำน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ ษำ ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสำรสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
-

หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ

หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-

หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลำ หำก
ทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชือ

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..

8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ [ภาษาอังกฤษ]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

..................................................................
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ำ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนน
ั้

