
 

 
 

ฮงัการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เชค็ 8 วนั 
บดูาเปสต ์บราติสลาวา ช้อปป้ิงปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ เวียนนา ลินซ ์ 

ฮลัลส์ตทัท ์ซาลซบ์รูก์ เชสก้ี ครมุลอฟ คารโ์ลวี วารี ปราก  
 

 
 

พิเศษ เข้าชมพระราชวงัเชินบรนุน์ และล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีท่ าการ

เชค็อนิตัว๋ 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - บดูาเปสต ์– ล่องเรือ 
01.15 น.        ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385  

        (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 



 

 
 

04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 111 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบินบูดาเปสต ์ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่

เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮงัการีและเมืองชื่อดงัอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมและการเมอืงของประเทศทีม่อีายุมากว่ารอ้ยปีแลว้ น าท่านสู่ มหาวิหารแมทธิอสั (Matthias 
Church) มรดกโลกชิ้นส าคญัของบูดาเปสต์ โบสถ์ทีง่ดงามแต่จะเก่าแก่ดว้ยอายุเกอืบ 700 ปี มหาวหิาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิหลงัน้ีในอดตีเคยใชเ้ป็นโบสถ์ทีส่ าคญัยิง่ เพราะใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพระ
ราชพธิเีถลงิราชสมบตัสิวมมงกุฎของกษตัรยิฮ์งัการหีลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมอืเมื่อถูกยดึครองโดย
ชาวเตริก์หรอืตุรกทีีเ่ปลีย่นใหม้หาวหิารกลายเป็นมสัยดิในศาสนาอสิลามตามทีช่าวเตริก์นบัถอื จนเมือ่ชาว
เตริก์ถูกขบัไล่ไปหมดแลว้มหาวหิารกไ็ดร้บัการบูรณะขึน้ใหมใ่หก้ลบัมาเป็นศาสนาสถานแหง่ครสิตศ์าสนา
เช่นเดมิ และทีต่ดิกนันัน้จะม ีป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและก าแพงสขีาวทีด่เูหมอืน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งน้ีนัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1905 โดยชาวประมงเชือ้สายฮงักาเรยีนทีอ่าศยัอยู่ใน
แถบน้ี อดตีนัน้เป็นป้อมส าหรบัสงัเกตการณ์ เฝ้าระวงัและป้องกนัภยั แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดชมววิที่
สวยงามของแมน่ ้าดานูบไปแลว้ และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในบูดาเปสต์อกีดว้ย แวะ
ชมและถ่ายรปูกบัหนึ่งในสะพานทีส่วยงามของเมอืงบูดาเปสต ์สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร
แห่งแรกที่สรา้งขึน้เหนือแม่น ้าดานูบ และกเ็ป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวนัหรอื
กลางคนื มคีวามยาวถึง 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโตแทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไว้ทัง้สองฝัง่ของสะพาน 
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมรมิสองฝัง่แม่น ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง
ฮงัการี (Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยวา่น่ีคอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีส่ดุเทา่ทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

   
 

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
 
 



 

 
 

วนัท่ีสาม บดูาเปสต ์- บราติสลาวา– ปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ – เวียนนา 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง บราติสลาวา (Bratislava) เมอืงหลวง
ของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจ้ะว่าเป็นเมอืงขนาด
เลก็ไม่เหมอืนเมอืงหลวงอื่นๆ ของยุโรป แต่กเ็ป็นเมอืงทีม่าก
ด้ ว ยปร ะวัติ ศ า สต ร์  เ พ ร า ะ เ คย เ ป็ น เมือ งหลว งของ 
ราชอาณาจกัรฮงัการ ี(Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 
– 1783 ทัง้ยงัหลากหลายดว้ยเชื้อชาตแิละวฒันธรรม เมอืงบ
ราตสิลาวาเคยไดเ้ป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีสุ่ดอนัดบั 3 ในกลุ่ม ยูโร
เป้ียน ยูเนียน อกีด้วย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old 
Town) ศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตรข์องเมอืง เป็นย่านทีเ่ป็น
ที่ตัง้ของอาคารโบราณที่ส าคญัหลายแห่งของเมอืง มากมาย
ด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้วนส าคญัจนประเมินค่า
ไม่ได ้ชมย่าน จตัุรสักลาง (Main Square) จตุัรสัทีม่ชีื่อเสยีง
และเป็นทีรู่จ้กักนัดขีองประเทศสโลวาเกยี เป็นจตุัรสัโล่งกวา้ง 
ลอ้มรอบดว้ยอาคารและมจีุดเด่นคอื น ้าพุโรแลนด ์(Roland Fountain) ทีต่ ัง้อยูก่ลางจตุัรสั เป็นแลนดม์ารก์
ทีส่ าคญัมากของเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1572 เพื่อเป็นจุดบรกิารน ้าสาธารณะส าหรบัประชาชนใน
เมอืง ก่อนจะมกีารสรา้งรปูปัน้ของกษตัรยิแ์มกซมิเิลยีนในชุดอศัวนิพรอ้มเกราะเตม็ยศขึน้เหนือน ้าพุ เป็น
สญัลกัษณ์ของผูป้กป้อมเมืองนัน่เอง อกีหน่ึงสิง่ก่อสรา้งในบรเิวณน้ีที่ส าคญัไม่แพก้นัก็คอื ศาลากลาง
เมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่คงรกัษามาจนถงึปัจจุบนัที่
กลางเป็นอาคารศาลากลางเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศสโลวาเกยี และเป็นอาคารทีส่รา้งจากหนิที่อายุ
มากทีส่ดุทีย่งัยนืหยดัอยูไ่ดใ้นเมอืงบราตสิลาวา อาคารแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นศาลาว่าการตัง้แต่ศตวรรษที ่15-
19 ปัจจุบนัภายในศาลาว่าการแห่งน้ีไดร้บัการบูรณะใหม่ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์ราตสิลาวาใหน้ักท่องเที่ยว
และผูท้ีส่นใจเขา้เยีย่มชมประวตัศิาสตรข์องเมอืง ไมไ่กลนกัจะเหน็อาคารสชีมพทูีอ่อกแบบอยา่งเรยีบหรใูน
สไตลนี์โอคลาสสคิ พระราชวงัพริเมท (Primate Palace) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 ส าหรบัเป็นทีพ่ านกั
ของอาร์คบิชอป ปัจจุบันเป็นสถานที่ท างานของนายกแห่งบราติสลาวา พระราชวงัแห่งน้ีได้เปิดให้
นกัทอ่งเทีย่วเขา้ชมภายในได ้    
น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมอืงปารน์ดอรฟ์ (Parndorf) 
***อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี*** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน 
ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ
จ านวนมาก ภายในนัน้มากพร้อมด้วยแบรนด์ชัน้น าจากเกือบทัว่โลกมาให้เลือกซื้อเลือกช้อปกนั เช่น 
Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย 

 เดนิทางสู่เมอืง เวียนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ที่ชัน้ชื่อในเรื่องความน่าอยู่และน่า
เทีย่วดว้ยการเป็นดนิแดนทีม่ากดว้ยคุณภาพของสภาพบา้นเมอืงและคุณภาพชวีติประชากร เวยีนนายงั



 

 
 

เลอค่าเปรยีบเสมอืนราชนีิแห่งยุโรป สวยทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นด้วยทวิทศัน์ หรอืสถาปัตยกรรมแสน
วจิติร ที่มากดว้ยประวตัศิาสตรใ์นทุกๆ มุมเมอืงแล้ว ยงัเป็นเมอืงสวยในบรรยากาศโรแมนตกิเป็นใครก็
อยากมาเทีย่วเวยีนนากนัทัง้นัน้  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวียนนา – พระราชวงัเชินบรนุน์ – ลินซ ์ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น  พระ ร าชวัง เ ชิ นบรุน น์  
(Schonbrunn Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่แสนงดงามที่
อยูคู่่เวยีนนามาตัง้แต่ศตวรรษที ่18 พระราชวงัสเีหลอืงอ่อน
แห่งน้ีเคยเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์ฮบัสบ์ูรก์ 
ตกแต่งอย่างประณีตสง่างามสมฐานนะพระราชวงัหลวง 
พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะชัน้เยี่ยมจ านวนมาก พระราชวงั
สไตล์บาโรคแห่งน้ีมจี านวนหอ้งมากถึง 1,441 หอ้ง ที่ล้วน
แลว้แต่ใหญ่โตและอลงัการดว้ยการสถาปัตยกรรมภายในและศลิปะแสนประณีต ดว้ยความยิง่ใหญ่งดงาม 
และความส าคญัของพระราชวงัแห่งน้ี ท าใหไ้ดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกชิน้ส าคญัไปในปี 1996 ทัง้ยงั
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบัตน้ๆ ของเวยีนนาและประเทศออสเตรยีเลยทเีดยีว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นแวะชมและถ่ายภาพ บรเิวณ จตัรุสัมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa Platz) จตุัรสักลางเมอืงทีเ่ป็น
ทัง้แลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอดนิยมแห่งน้ีนัน้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ  อนุสาวรยี์จกั รพรรดนีิมาเรยี เทเรซ่า 
(Maria Theresa of Austria) สตรผีูม้ากความสามารถและครองสถานะการเป็นประมุขของประเทศ จากจุด
น้ีซ้ายขวาหน้าหลงัจะเป็นที่ตัง้ของพพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะ พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาที่รวมตวัอย่าง
สตัว์หายากหลากหลายชนิด และพพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะยุคใหม่ จากนัน้น าท่านชม โบสถส์ตีเฟนส์ 
(St. Stephen’s Cathedral) หน่ึงในแลนด์มาร์กของเวยีนนาที่สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธกิ โบสถแ์หง่น้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1137 และสรา้งกนันาน 75 ปี 
รปูทรงตวัอาคารนัน้สงูแหลมเป็นหอคอย 136.7 เมตร และสรา้ง
ขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่นักบุญสตีเฟนส์ และแมจ้ะเป็นโบสถ์โบราณ
อายุกว่า 600 ปี แต่กย็งัคงความส าคญั ความยิง่ใหญ่ และความ
งดงามไม่เสื่อมคลายแมแ้ต่น้อย  น าท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู่
เมอืง ลินซ ์(Linz) เมอืงขนาดใหญ่ใกลช้ายแดนประเทศเชค็แหง่
น้ี เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยี เคยไดร้บัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงหลกัแหง่วฒันธรรมของยโุรปเมือ่ปี 2009 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Park Inn by Radisson Linz หรือระดบัเดียวกนั  



 

 
 

วนัท่ีห้า ลินซ ์– ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์รูก์ – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ – เชสกี้ ครมุลอฟ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงทีง่ดงามและ

มีเสน่ห์อย่างล้นเหลือด้วยทิวทัศน์โดยรอบที่รายล้อมด้วย
ทะเลสาบกวา้งและภเูขาสงูทีง่ดงามราวกบัภาพวาด พรอ้มดว้ย
อากาศบรสิุทธิแ์ละบรรยากาศดีๆ  แสนโรแมนติกแห่งน้ีได้ถูก
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์
ไปเมื่อปี 1997 พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรยี” ตวั
เมอืงนัน้มอีายุเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
เกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพนัปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมอืง
ฮลัลช์ตทัทไ์ดท้ัง้เดนิเทา้ชมเมอืง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจ าเมอืง นัง่เรอืชมทะเลสาบ  แวะถ่ายรปูสวยๆ ที่ 
เซน็ทรลัมารเ์กต็สแควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรกูปัน้โฮลีท่รนิิตี้ 
เป็นเป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบแหง่
น้ีมอีายุกวา่ 500 ปีแลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) เมอืงสวยแสนโรแมนตกิทีค่รองต าแหน่งเมอืงใหญ่อนัดบั 4 
ของออสเตรยีนัน้เตม็ไปดว้ยความสวยงามและคลาสสกิ มากลน้ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ทัง้หมดน้ี
ท าใหซ้าลซบ์ูรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 นอกจากน้ีซาลซบ์ูรก์ยงัสวยงามดว้ยแนว 
“แม่น ้าซาลซ์แซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผ่านซึ่งถือเป็นแม่น ้าสายหลกัของออสเตรยีที่ไหล
ผา่นไปจนถงึเยอรมนี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้ชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่โีด่ง
ดงัไปทัว่โลกน้ีเป็นสวนเก่าแก่ที่ได้ถูกสร้างและจดัขึ้นมาตัง้แต่ปี 
1690 สวยด้วยการบรรจงจดัและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้
น ้าพุ และรูปปั้น สง่างามสมกบัเป็นสวนแห่ง พระราชวงัมริาเบล 
(Mirabell Palace) จากนัน้น าท่านสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนยา่นการคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่าน
ไปดว้ยผูค้นทีต่่างกห็อบเอาสนิคา้ของตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขาย
กนั ถนนเสน้น้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ บ้านเกิดโมสารท์ นักประพนัธ์ชื่อ
กอ้งโลกอกีดว้ย ปัจจุบนัย่านน้ีกย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ 
เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัทีไ่ม่ว่า
จะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถหาซื้อได้จากถนนสายน้ี 
เป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไมไ่ด ้ 



 

 
 

 เดนิทางต่อสู่ ประเทศเชค็ (Czech Republic) ณ เมอืง เชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ 
ในโบฮเีมยี ซึง่มเีขตเมอืงเก่าทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปในปี 1992 เพราะ
อุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและโบราณสถานมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก เชสกี้ คลมุลอฟ - คารโ์ลวี วาร่ี – ปราก 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง เชสก้ี ครมุลอฟ เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ย
แม่น ้ าวัลตาวาแห่งน้ีนัน้มีเสน่ห์ด้วยการเป็นเมืองแห่ง
ประวตัศิาสตร ์ที่มอีดตีเป็นทีต่ ัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้
เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัที่สร้างกนัมาตัง้แต่
ช่วงยุคกลางแต่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างด ีท าให ้เชสกี้ ครุ
มลอฟ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจาก
ยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1992 เขา้ชมและถ่ายรูปกบั ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สรา้งขึน้
เมื่อประมาณศตวรรษที ่13 และกเ็คยเป็นสมบตัขิองขนุนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัขิองรฐับาล
สาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหน่ึงเลย จะไดเ้หน็
สภาพเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แมน่ ้าวลัตาวาลอ้มคดเคีย้วเป็นรปูตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคาร
และปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทัว่เมอืงนัน้งดงามอยา่งทีส่ดุ    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่เมอืง คารโ์ลวี วาร่ี (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อ
น ้าพุรอ้น เพราะสามารถพบเหน็ได้มากในเมอืง อุดมด้วยแร่
ธาตุชัน้ดแีละมคีุณภาพสงู ปัจจุบนัคารโ์ลว ีวารกีลายเป็นเมอืง
ตากอากาศชื่อดังและเป็นเมืองแห่งสปาที่ ใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐ เช็ก  ทั ว่ ทั ้ง เ มือ ง ในคาร์ โ ล วี  ว า รียังค งมี
สถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ ทีส่วยงามใหไ้ดช้มกนัไม่ต่าง
จากในปราก รปูปัน้นกับุญ อนุสาวรยีแ์ละอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่
ทุกมุมเมอืง ผงัเมอืงดสูวยงาม มถีนนกวา้งขวาง แต่บรเิวณทีดู่
สวยงามไดบ้รรยากาศดีๆ  น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ที ่
Hot Spring Colonnade ซึง่สรา้งใหเ้ป็นบ่อน ้าพุรอ้นในจุดทีม่ี
น ้าพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร 
น ้าที่ขึ้นมาจากดนิน้ีจะพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้
ปรมิาณมากถงึ 2,000 ลติรต่อนาท ีและเป็นน ้าที่ชาวคารโ์ลว ี
วารใีชใ้นการรกัษาโรคมากว่า 600 ปีแลว้ แต่กจ็ะมอียูห่ลายบ่อแยกยอ่ยออกไปถงึ 12 บ่อ แต่ละบ่อกจ็ะให้



 

 
 

สรรพคุณของน ้าแตกต่างกนั เช่น ช่วยรกัษาโรคเกีย่วกบัระบบการยอ่ยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกีย่วกบั
ระบบไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงัช่วยลดอาการอ่อนเพลยีไรเ้รีย่วแรงได ้และในบ่อน ้าเหล่าน้ีสามารถ
รองดื่มกนิได ้โดยซื้อแกว้ส าหรบัตกัชมิน ้าจากบ่อน ้าพุรอ้น ทีม่บีรกิารจ าหน่ายอยู่ทีด่า้นหน้านัน่เอง และ
แก้วเหล่านัน้สามารถเก็บเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลายอย่างสวยงามเ ป็น
เอกลกัษณ์ทีด่ไูปแลว้คลา้ยกาน ้านัน่เอง  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปราก (Prague) เมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งปราสาท ดนิแดน
แห่งอารยธรรม และดนิแดนแห่งความงดงามของสิง่ปลูกสรา้งจากอดตี ปัจจุบนัปรากไดก้ลายเป็นเสมอืน
หวัใจของยโุรป เป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอกีแหง่หนึ่งของยุโรปทีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะไปเยอืนใหไ้ดซ้กัครัง้ 
เป็นอกีหน่ึงความสนุทรยีใ์นการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วอยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์– สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมน
ติกที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า 
ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิ่งก่อสร้างที่
เป็นแลนดม์ารก์ส าคญัของเมอืง ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่
ปี 885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีท่ างาน
ของประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑ์
จดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า 
มหาวิหารเซนต์ไวตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิาร
ของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ด
และส าคญัทีสุ่ดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัทีส่งูถงึ 
96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้ากส็ูงถึง 82 เมตร น า
ท่ านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)  อีกห น่ึ ง
จุดหมายหลกัที่พรากไม่ได ้สะพานแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยรูป
ปั้นนักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิ้นส าคญัที่ชี้ใหค้นยุคปัจจุบนัเหน็ได้ถึง
ความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดารา
ศาสตร ์(Town Hall Clock) ซึง่คอยท าหน้าทีบ่อกเวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวีว่นั หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูก
สรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูปัน้นกับุญ ตวัเรอืนนาฬกิา
แสดงการโคจรของดวงอาทติย์และดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีง
ระฆงัดงักงัวานและรปูปัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหน้าปัด    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 



 

 
 

15.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 140 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.00 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 384  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 
13 – 20 พ.ค. 62 
20 – 27 พ.ค. 62 39,900.- 

 มิถนุายน 
4 – 11 ม.ิย. 62 

25 ม.ิย. – 2 ก.ค. 62 

กนัยายน 3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62 
40,900.- 

ตลุาคม 

 

1-8 ต.ค. 62 
 

8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62 41,900.- 

พฤศจิกายน 
 

19-26 พ.ย. 62 40,900.- 



 

 
 

✓ คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ทา่น) 

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 



 

 
 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายุไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เลม่เก่า ไมว่า่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 น้ิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 



 

 
 

6. หลกัฐานทางการเงิน  
Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของทา่น โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วซี่าก่อนเทา่นัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการยื่นวซี่าได ้



 

 
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้น้ีทา่นออกคา่ใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกคา่ใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


