
 

 

CODE: QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ◊ ◊เยอรมนั เช็ค ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER EAST EUROPE  เยอรมนั เช็ค ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 คุม้เวอร ์
เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของการ

สรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์
ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์แหง่ราชวงศ์

ฮบัสบ์รูก์ 

เช็ค เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์สะพาน

เกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town และชมความ

งดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก  
สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

ฮงัการ ี บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ย

ทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
      
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

)ไมเ่สรมิเตยีง(  

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-24 ม.ิย. 62 39,900 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

12,500 25  

17-24 ก.ย. 62 44,900 12,500 25  

8-15 ต.ค. 62 44,900 12,500 25  

29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 44,900 12,500 25  

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 3,500 บาท** 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR833 BKK-DOH  20.40-23.50+1   // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.40      //   QR836 DOH-BKK  02.15-13.30+1 

 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

 
17.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อร ์
เวย ์  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR833  
23.50+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่อง         สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์(ถา่ยรปูดา้นนอก) - มวินคิ                            

                      อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เดนิทางสูเ่มอืง 
ชวงัเกา (schwangau ) (124 ก.ม./ 2 ช.ม)  เป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี เมอืงชวังเกา
ตัง้อยูต่ดิกับชายแดนประเทศออสเตรยี ดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงอยูต่ดิกับทะเลสาบฟอรเ์กนิ เมอืงนี้เป็น
ทีต่ัง้ของปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมันอยา่งปราสาทนอยชวานชไตนแ์ละปราสาทโฮเอนิชวังเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ เมนอูาหารทอ้งถิน่ขาหมเูยอรมนั  

บา่ย นําท่านเดนิทางสูโ่ฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) เมอืง
เล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรยีเพือ่นําทา่นเดนิทางขึน้ปราสาทโดย Shuttle bus ชม
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง  ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ์
Neuschwanstein Castle ถ่ายรูปดา้นนอก ซึง่ปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย 
สรา้งในสมัยพระเจา้ลดุวจิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-
86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ชม
ความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อยา่งงดงาม
ดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลง
ที่ทรงโปรดปรานยิ่งจากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค 

)Munich)  
(127ก.ม./ 2 ช.ม)  อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีเป็นเมอืง
หลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่ง  (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์ )
คั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบา
วาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ
เบยีร ์นําท่านเที ่   ยวชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถ่ายรูปดา้นนอก ไม่ว่าจะเป็น  อลอินัซ ์อารนีา่  )Allianz Arena) 
สนามฟตุบอลทีไ่ดร้บัฉายาวา่เป็นเรอืยาง ดว้ยรปูรา่งลักษณะ
ที่ดูจะคลา้ยเรือยาง  สามารถจุผู เ้ขา้ชมไดม้ากถึงประมาณ 
70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้มและแขง่ของทมี
ชาตเิยอรมน ีนอกจากนี ้อลอินัซ ์อารน่ีา ยังมสีสีนัจากการเปลีย่น
สไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดชุนดิเดยีวกับทีใ่ชใ้นการสรา้งยาน
อวกาศขององคก์ารนาซ่าอกีดว้ย  โอลมิปิกทาวเวอร ์ )Olympic 
Tower) หอคอยสัญญาณวทิยุและโทรทัศน์ที่สูงถงึ 291 
เมตร โดดเดน่เหนอืเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จดุชมววิแบบ 360 
องศา รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ ์มาเรยีนพลัสซ ์ )Marienplatz) จัตรุัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ทีเ่ป็นเหมอืน
จุดเริม่ตน้ของการทําความรูจั้กกับมวินิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือนพื้นที่สําหรับงานพธิีต่างๆ ที่สําคัญของเมือง 
บรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซน์ี้ทา่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่ )New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชทํ้าการแทนศาลาวา่การเกา่
ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต  ศาลาวา่การเกา่  )Old 
Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมาตัง้แต่
ปี 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก่็ยังสวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ เมนอูาหารจนี  

   ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich City West หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืง
ใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
ส าคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– สวนมริาเบล -ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske 

Budejovice                                      

                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 



 

 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซ์

บรูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี
(144ก.ม./2ช.ม)  ซึ่งตั ้งอยู่
ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินิค 
ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี  ซึ่ ง มี ว ิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ ส ว ย ง า ม เ ป็ น
เอกลักษณ์ของออสเตรีย เนิน
ภู เขาหญา้  สลับทะ เลสาบ
ตลอดเสน้ทาง นําทา่นชมเมอืง
ซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บ
กา รอ นุ รั ก ษ์ ไ ว เ้ ป็นอย่ า งดี
โดยเฉพาะบรเิวณเมืองเก่าจงึ
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค  .ศ . 1997 ซาลบซูร์ก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าซาลซคั  )Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบั
เทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําของภาพยนตเ์รือ่ง  The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่
ยิง่ใหญฮ่อลวิู๊ด จากนัน้ นําทา่นชมสวนมริาเบล  (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนใน
สไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดัง  ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มื้อที่4 อาหารท้องถิน่ 

Grilled Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีว
ขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า เ ป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 
แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถา่ยรปูสวยๆทีเ่ซ็นทรลัส
แควร ์(Central Square Marktplatz) จัตรุัสกลางเมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรปูปั้นโฮลีท่รนิติี้ เป็นเป็นสถานทีจั่ดงาน
เทศกาลตา่งๆดว้ย ชมโบสถพ์ารชิ (Parish Church) ถา่ยรปูดา้นอก โบสถส์วยรมิทะเลสาบแหง่นี้มอีายกุวา่ 500 
ปีแลว้แตก่็เป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสเกบดุเยยอวตีเซ 
(Ceske Budejovice) (221ก.ม./3ช.ม)  เป็นเมอืงในสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในเขตเซาทโ์บฮเีมยี 
ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าวัลตาวา 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที5่ อาหารจนี  

   ทีพ่กั:  Hotel Maly Pivovar หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– Mill Colonnade -ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                                        

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาท)ี นําทา่นชม
เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
ใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่
ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นําทา่น
ถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา 
(Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 
จากนัน้ใหท้า่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั Klet’s Observatory และ Egon Schiele Art Centrum จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน า้พรุอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที7่ อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานทีท่ีม่บีอ่น้ําพุรอ้น
ถงึ 5 แหง่ในอาคารเดยีวกนั  และ Market Colonnade อาคาร
บ่อน้ํารอ้นทีส่รา้งเป็นลายฉลุสขีาว มีลวดลายทีส่วยงามเป็น
อยา่งยิง่ ซึง่อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาเยอืนบอ่น้ํารอ้นแต่
ละบอ่คอืการชมิน้ําแร่ธรรมชาต ิทีม่รีสชาตแิตกต่างกันไป อกี
ทัง้ทีน่ี่ยังมภีาชนะพเิศษสําหรับดืม่น้ําแร่อกีดว้ย เรยีกว่า แกว้
พอรซ์เลน ซึง่เป็นแกว้ทีม่ลีักษณะคลา้ยกาน้ํา โดยพอรซ์เลน
แต่ละบ่อก็จะสรา้งขึน้มาแตกต่างกันใหเ้หมาะสมกับน้ําแร่ใน
บ่อนัน้ๆ ซึง่นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแกว้พอรซ์เลน
เป็นของทีร่ะลกึอกีดว้ย และนําท่านถา่ยรูปกับ Colonnade 
Spring ซึง่เป็นองัคารรปูทรงสวยงามในรปูแบบของนโีอ-บาร็อค เป้นลานน้ําพุเตน้ระบําโดยมเีพลงประกอบ และไป
ยัง St.Peter and Paul Cathedral เพือ่ถ่ายรูป  ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ กรุงปราก (Prague) 
(ระยะทาง 127 กม 2 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวา
เกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที8่ อาหารทอ้งถิน่เมนู Duck in plum sauce  

   ทีพ่กั:  Bedbank Oylmpik หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 ** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล** 
   
วนัทีห่า้           ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่  



 

 

นําท่านเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่
สรา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็น
ทําเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร 
เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวา่เป็นมหา
วหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 
โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ
กษัตรยิสํ์าคัญในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ที่ 4,พระเจา้เฟอร์ดิ
นานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles 
Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town 
สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่ค้ํายัน 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนี้ก็คอืรปูปั้นโลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่อง
ขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจํานวนนี้มรีปูปั้นของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St.John Nepomuk) เป็นรปูปั้นทีเ่กา่
แกทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1683 สะพานแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของกรงุปราก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที1่0 อาหารจนี  

บา่ย นําเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) (ระยะทาง 329 
กม 4 ชม.)  เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโล
วาเกยี  ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัค 
ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นํา
ทา่นเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่ (Bratislava castle) 
(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผืนผา้ตัง้อยู่บน
เนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษ
ที ่9 – 18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีารกอ่สรา้ง
เรื่อยมา และมีการก่อสรา้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของ
ปราสาทแหง่นี้ นําทา่นไปถา่ยรปูที ่St. Martin Carthedral 
และอสิระเลอืกซือ้สนิคา้และเดนิเลน่ถา่ยรปูที ่Old Town 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที1่1 อาหารจนี  
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั:  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(ถา่ยรปูดา้นนอก) - McArthurGlen Outlet in 

Parndof – บดูาเบส                                                                                                         อาหาร เชา้, เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่2  



 

 

นําท่านเดินทางสู่กรุงเว ียนนา เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรยี (80 กม/ 1 ชม.)ผา่นชมเสน้ทาง
ธรรมชาตขิองทวิเขาสูงและพื้นที่อันเขยีวชอุ่มของป่า
ไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่
ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.
1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่  อกีครัง้ในปีค.ศ.
1955, จากนัน้เดนิทางไปนําท่านถ่ายรูปดา้นนอกที ่
พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) 
แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย 
เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้ง
ถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช ้

เป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง
และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติ  
รบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 
นําทา่นถา่ยรูปดา้นนอกที ่พระราชวงัฮอฟบูรก์ เป็น
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่
พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย  ถัดไปเป็น Upper 
Belvedere ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมบาโรก ต่อมาใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอก
อกีที ่Strauss Garden Vienna หรอือนุเสารยีท์ีเ่วยีนนา และเดนิเลน่
ที ่City Hall จากนัน้ไดเ้วลาชอ้ปป้ิงนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen 
Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาท)ี ใหเ้วลา
ท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และ
อืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย               นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุง

บูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3ชม.)  เมอืงหลวง
ของประเทศฮงัการ ี )Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีทั่นสมัย
และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิี่มีอารย
ธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 
”ไขม่กุแหง่แมน้ํ่าดานูบ“   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที1่3 อาหารจนี  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั
ทีพ่กั:  Hotel Budapest หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วัน
กอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  

วนัทีเ่จ็ด         สะพานเชน – ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู – สนามบนิ - ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที่

14  
  นําทา่นถา่ยรปูที ่สะพานเชน (Chain Bridge) หรอืสะพานโซ ่

เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สรา้งขา้มแม่น้ําดานูบ 
สะพานนี้เปิดใชใ้นปี 1849ถือไดว้่าเป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดา
เปสท ์สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกทีท่อดตัวขา้ม
แม่น้ําดานูบ สรา้งโดยวศิวกรชาวอังกฤษชือ่ William Tierney 



 

 

Clark เหล็กทกุชิน้ลว้นนํามาจากอังกฤษ เป็นสะพานทีม่ี
ความสวยงามอย่างมาก ทีส่ะพานเชนนี้มรีูปปั้นแกะสลัก
สงิหโ์ตทีส่ะพาน และมเีรือ่งราวตํานานต่างๆ มากมายที่
มักจะเชือ่มโยงกบัสะพานแหง่นี ้เชน่มตํีานานเลา่วา่สงิโต
เฝ้าอยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของสะพานนี้ไม่มีลิน้เป็นตน้ สะพานนี้
อนุญาตใหเ้ดนิขา้มไดใ้นเวลากลางคนืววิจะสวยงามเป็น
อย่างยิง่ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน และเพื่อใหไ้ดช้ม
ทัศนยีภาพทีง่ดงามทีส่ดุ  

  จากนั้นนําท่าน  ล่องเรือแม่น ้าดานูบ(ค่าล่องเรือ
รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) อันเลอืงชือ่ชมความงามของ
ทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง600-800 ปีมาแลว้
ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ
อาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีรํ่่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอด
สูงถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศอังกฤษ
เชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5 อาหารจนี 

บา่ย             นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิดูาเปสต ์เฟเรนตส ์ลซิท ์เพือ่น าทา่นเช็คอนิเดนิทางกลบั 
17.30น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
23.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

02.15 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR836 
13.30+1 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ,  การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
8. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  3,500 บาท 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  



 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้(สาธารณะรฐัเช็ก)  
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10 -วนัท าการ 15 

 **กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํ่ากว่า   6  เดอืน  กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3  หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่   )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อนําไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย  รปูสหีนา้ตรง  ฉากหลงัสขีาว  ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ   3 เดอืน  หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนสมรส /สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น(  
 

กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ปี18 (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ปี18 (มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง/บดิา) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต  /อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 
 )พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์   (มารดา-สําเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง-
  ไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง  จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า  และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค . 0403 (, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
สาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี   ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4. 6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจํา    )บัญชสีว่นตัว (  รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํ่าเสมอ  ( และมยีอดเงนิ

คงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่

เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา 
 

 

5. 2  ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง  )Sponsor Letter ( พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองการเงนิ สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัต ิ)  เดอืน 6
(ออก สมํา่เสมอ-การเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 
 
 



 

 

 
 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดานอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-พี ่ /  

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Bookbank( หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ําหนด 

ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า  กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคํิารอ้งขอวซี่า  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ /ท่านอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี  สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กับทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเชก็) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (       ............................................................................................ ........ 

2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ (   ............................................................................................ ........ 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

4 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจบุัน  ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

    ตําแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  

8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

9 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

11.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ )ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ (  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  )โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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



 

 

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตูกรณีวซีา่ของ
ทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทินัตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์ (     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากดําเนินการล่าชา้  อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์   ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําสง่ขอ้มูลทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของท่านใหช้ัดเจน  )ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทางใบนัดหมาย/สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  -  กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง  )Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2  สปัดาห์  กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 


