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Winter Eastern   
เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เรมิเพยีง 39,991.-
1.-
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 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

 เดนิเลน่เมอืงนําแรส่ดุสวยทคีารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตาอนัโดง่ดังของออสเตรยี 

 พกักรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญท่สีดุของประเทศสโลวคั 

 ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ  

***ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั*** 

***เมนพูเิศษ,, เป็ดอบโบฮเีมยีน*** 
 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  7-13,  19-25 , 21-27 ก.พ. 61 39,991.- 
วนัท ี  7-13, 10-16, 13-19, 14-20 ม.ีค. 61 39,991.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก ✈ ✈ O HOTEL DUO 

3 ปราก – ปราสาทปราก – เชสก ีบดูาโจวคิ O O O SPA HOTEL VITA 

4 
เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – 

เวยีนนา 
O O O MERCURE 

WESTBANHOF  

5 พระราชวังเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา O O O IBIS BRATISLAVA 

6 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมีเจา้หนา้ทีคอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

01.05 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 385 

***คณะเดนิทางวนัท ี24-30 ม.ค. และ 13-19 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดย
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เทยีวบนิ EK 371 เวลา 02.00 น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น .*** 

*** คณะเดนิทางวนัท ี27 ม.ีค.-2เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. 

และถงึดไูบเวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

08.55 น. ออกเดนิทางสูป่ราก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK 139 

*** คณะเดนิทางวนัท ี27 ม.ีค.-2เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 09.05 น. 

และถงึกรงุปรากเวลา 13.30 น. *** 

 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชัวโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561)  

นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งสปาทใีหญ่ทสีุดของ

สาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัย

ต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใช ้

บรกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึ

ตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนทีมีปากยนืออกมาเหมอืน

กานํา นําท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญา

นามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน)  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม HOTEL DUO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง       ปราก – ปราสาทปราก – เชสก ีบดูาโจวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซงึ

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาต

ใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที 14   

นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิทใีหญ่ทสีุดในกรุงปราก ซงึพระเจา้ชาร์ลที 4 
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โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญใน

อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลยีน

ท ี2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นที

เกา่แกท่สีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิ

ชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซงึปัจจบุนัมรีา้นขายของทรีะลกึ วาง

จําหน่ายอยู่มากมาย  จากนันนําท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นําวัลตาวา สไตล์โกธคิทสีรา้งขนึตังแต่กลาง

ครสิต์ศตวรรษที 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที 4 ชมรูปปันโลหะของเหล่านักบุญที

ตังอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทเีรยีงรายอยู่

บนตลอดแนวสะพาน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัย

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแต่ปี ค.ศ.

1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงาม

และยงัตบีอกเวลาทกุๆชวัโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง เชน่ เครอืงแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซอืสนิคา้แบรนด์

เนม อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสู ่

เชสก ีบดูาโจวคิ (Ceske Budejovic) 

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 147 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม SPA HOTEL VITA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง  เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตท ี

อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง 

นวี่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ 

ระยะทาง 220 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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ความฝัน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาปทเีมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัท 

ทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW  

***การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ หากไม่สามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนั

นนัๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยูโร*** 

จากนันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ

ประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีันเขยีวชอุม่

ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

 
 
 
 
 
ระยะทาง 289 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE WESTBANHOF  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง     พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแต่กลางครสิต์ศตวรรษท ี16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีประทับ ซงึไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝรังเศส จากนันพาท่านชมถนน

สายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัว

อาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังท ี2 และเปิดใหม่อกีครังในปี

ค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซงึเป็นกลุ่มอาคาร

ทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแต่ครสิตศ์ตวรรษท ี13 จนถงึตน้

คริสต์ศตวรรษที 20 จากนันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 

Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 

โปรดใหส้รา้งขึนในปีค.ศ.1713 เพือเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของ

ประชาชน 
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เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวง

และเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวคั ตังอยู่ริมฝังแม่นําดานูบทีบริเวณ

พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

นําทา่นชมบรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซงึเป็นทตีังของรัฐสภาแห่งสโลวัก นํา

ทา่นถา่ยรปูคูก่บัปราสาทบราตสิลาวา(Bratislava Castle) ซงึเป็นอาคารทรง

สเีหลยีมผนืผา้ตังอยูบ่นเนนิเขา รมิฝังแมนํ่าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่น ี

ระยะทาง 80 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IBIS BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีกของการเดนิทาง    บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซงึไดช้อืว่าเป็น

เมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือชาติทีม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมนํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

แมนํ่าดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชม

บรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซงึเคยใชเ้ป็นสถานที

จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซงึเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้ง

สงิกอ่สรา้งทงีดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซงึสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ 

หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถัดจากโบสถ์เป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที

งดงามของศตวรรษท ี11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 

จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทที่านสามารถชมความงามของแม่นําดานูบไดอ้ย่างดี

ป้อมแหง่นสีรา้งขนึตังแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

ระยะทาง 200 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 



PRG-EK004    หนา้ 7 จาก 16 

10.30 น. นําท่านเดนิทางสุส่นามบนิบดูาเปสต ์เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

14.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทยีวบนิท ีEK 112 

*** คณะเดนิทางวนัท ี21-27 ม.ีค., 27 ม.ีค.-2 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง 

เวลา 16.00 น. และถงึดไูบ เวลา 23.20 น. *** 

 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครอืง  

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง           ดไูบ – กรงุเทพฯ            

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 376 

*** คณะเดนิทางวนัท ี21-27 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง โดยเทยีวบนิ  

EK 376 เวลา 03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ  เวลา 12.50 น. *** 

*** คณะเดนิทางวนัท ี27 ม.ีค.-2 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง โดยเทยีวบนิ  

EK 384 เวลา 03.00 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.15 น. *** 

 

12.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : Winter Eastern  เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี
7 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           7-13,  19-25 , 21-27 ก.พ. 61  

7-13, 10-16, 13-19, 14-20 ม.ีค. 61  

 

 

 

 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,991.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 39,991.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 3,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,991.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
39,991.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  19,800.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (12 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

เงอืนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรอืงการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long 

leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เชก) 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยนืประมาณ 10 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ       

(พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK 

CERTIFICATE  ทอีอกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชอืใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรณุายนืขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 

เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจ

ขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณ)ี 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอก
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คา่ใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน (เป็นบัญชเีดยีวกันกับสําเนา

สมดุบัญช)ี ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุอืเจา้ของบัญช ี(บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื 

– สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายนืขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 

3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลังจากธนาคารออกให ้  

***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปน ีธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคาร

สงเคราะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม



PRG-EK004    หนา้ 14 จาก 16 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทังสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน 

 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทเีกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี....................................... ถงึวนัที

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื.................................................   

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


