
 

 
 

 
 

 

 

EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways (QR) 

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เที่ยว 5 คุ้มเวอร์!!! 

เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้าง

ปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์ 

ออสเตรีย  ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยท่ีสุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์

ฮับส์บูร์ก 

EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 



 

 
 

 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของ

ปราสาทแห่งปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบท่ี 

ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย

ทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ  พร้อมล่องเรือแม่น้ าดานูบ 

พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน, เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, ปลาเทราท์ย่างเกลือ 

วันเดินทาง รายละเอียดไฟท์บิน ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก0-2 ปี  
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม ที่นั่ง หมาย

เหตุ 

22 – 29 มี.ค. 63  

QR833 22MAR BKK-DOH 

19.35-23.15 

QR059 23MAR DOH-MUC 

02.15-06.40 

 

QR200 28MAR BUD-DOH 

16.20-23.35 

QR980 29MAR DOH-BKK 

02.25-12.55 

44,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 
ราคาเด็ก  

0-2 ปี /Infant  
50 % ของราคา

ทัวร์ 
  

12,500 25 

 

25 เม.ย.–02 พ.ค. 63 

QR981 25APR BKK-DOH 

19.40-23.00 

QR059 26APR DOH-MUC 

01.50-07.00 

 

QR200 01MAY BUD-DOH 

17.30-23.40 

QR980 02MAY DOH-BKK 

02.10-12.55 

48,900 12,500 25 

 



 

 
 

22 – 29 พ.ค. 63 

QR833 22MAY BKK-DOH 

21.10-00.30+1 

QR059 23MAY DOH-MUC 

01.50-07.00 

 

QR200 28MAY BUD-DOH 

17.30-23.40 

QR980 29MAY DOH-BKK 

02.10-12.55 

44,900 12,500 25 

 

06 – 13 มิ.ย. 63 

QR981 06JUN BKK-DOH 

19.40-22.45 

QR059 07JUN DOH-MUC 

01.50-07.00 

 

QR200 12JUN BUD-DOH 

17.30-23.40 

QR980 13JUN DOH-BKK 

01.55-12.55 

44,900 12,500 25 

 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร **  

** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.15// QR059 DOH-MUC 02.15-06.40 

RETURN:       QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 // QR980 DOH-BKK 02.25-12.55  

 



 

 
 

สายการบนิ 

5 ดาว ระดบัโลก 

บรกิารอาหาร 

ไป-กลบั 

บนเครือ่ง 

กระเป๋าเดนิทาง 

30 KG. 
ถอืขึน้เครือ่ง 

 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา    

15.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออก

บัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833  

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

      

 

วันที่สอง         สนามบินมิวนิค – โฮเอนิชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค                   อาหารเที่ยง,เย็น 

02.15 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059 

06.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau)(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมืองเล็กๆที่สวยงาม

บริเวณเขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน 

บ่าย น าท่านเดินทางขึ้ นปราสาทโดย  Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์  

Neuschwanstein Castle(ระยะทาง124กม.2ช.ม) ถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่าน

อยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-86 เป็น

ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่าง

งดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด วากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

 



 

 
 

 

  จ า ก นั้ น  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง มิ ว นิ ค 

(Munich)(ระยะทาง127กม.2.30ช.ม) อยู่ทาง

ใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐ

บาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ

เป็นหนึ่ งในเมืองมั่ งคั่ งที่สุดของยุโรป ซึ่ งมี

พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรีย

เคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน 

ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

เยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตัวเองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน

เลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด 

เพรทเซล และเบียร์ จากนั้น น าท่านเที่ยวชมไฮ

ไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูปด้านนอก ไม่ว่าจะเป็น 

อลิ อั น ซ์  อา รี น่ า  (Allianz Arena) สน า ม

ฟุตบอลที่ได้รับฉายาว่าเป็นเรือยาง ด้วยรูปร่าง

ลักษณะที่ดูจะคล้ายเรือยาง สามารถจุผู้เข้าชม

ได้มากถึงประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใช้เป็น

สนามส าหรับการซ้อมและแข่งของทีมชาติ

เยอรมนี นอกจากนี้ อลิอันซ์ อารีน่า ยังมีสีสัน

จากการเปลี่ยนสีไปมาได้เพราะสร้างจากวัสดุ

ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการสร้างยานอวกาศของ

องค์การนาซ่าอีกด้วย โอลิมปิก  ทาวเวอร์ (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ที่สูงถึง 291 

เมตร โดดเด่นเหนือเมืองมิวนิค ด้านบนเป็นทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ มา

เรียนพลัสซ์ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก่าท่ีเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการท าความรู้จักกับ

มิวนิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือนพ้ืนที่ส าหรับงานพิธีต่างๆ ที่ส าคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์นี้

ท่านจะได้เห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ได้ใช้ท าการแทนศาลาว่าการเก่าตั้งแต่ปี 1874 สังเกต

ได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall)  



 

 
 

 

  ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตั้งแต่ปี  

1310 แม้จะผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปด้านนอก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2 อาหารจีน 

  ที่พัก :  Holiday Inn Express Munich City West  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิคติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่สาม           มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice       อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 

น าท่ าน เดิ นทางสู่  เ มื อ งซาลซ์บู ร์ ก 

(Salzburg)(ระยะทาง144กม.2.30ช.ม) 

ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค 

ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขา

หญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น า

ท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขต

ติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท

(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนต์เรื่อง The Sound of Music 

ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้น น าท่านชมสวนมิราเบล(Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล

ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่4  พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง 



 

 
 

 

บ่าย น า ท่ า นออก เ ดิ นท า งสู่  ฮั ล ล์ ส ตั ทท์  

(Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30ช.ม) 

หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 

ปี เมืองที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย

ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติก

ที่สุดในSalzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ

เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 

แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของUNESCO Cultural-

Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลสแควร์(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่

โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง221กม.3.15ช.ม)   

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่5  

  ã ที่พัก: Hotel Maly Pivovar  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน Ceske Budejovice ติด

งานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่สี่              Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์                              อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่6 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) น าท่านชม

เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก

ใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคาร

เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 

น าท่านถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ 



 

 
 

 

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก มีอายุเก่าแกก่ว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอล

ตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน้ าฝั่งตรงข้ามเป็น

ย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า

กลางเมือง จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Klet’s 

Observatory และ Egon Schiele Art Centru  m 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว่ี วารี Karlovy 

Vary เมืองน้ าพุร้อน (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่7  

                       พิเศษ!! เมนู เป็ดโบฮีเมียม 

บ่าย น าท่านไปยัง Mill Colonnade 

เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ าพุร้อนถึง 5 

แห่ ง ในอาคาร เดี ยวกัน   และ 

Market Colonnade อาคารบ่ อ

น้ าร้อนที่สร้างเป็นลายฉลุสีขาว มี

ลวดลายที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง

อีกสิ่ งหนึ่ งที่พลาดไม่ ได้ เมื่อมา

เยือนบ่อน้ าร้อนแต่ละบ่อคือการ

ชิมน้ าแร่ธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป อีกทั้งที่นี่ยังมีภาชนะพิเศษส าหรับดื่มน้ าแร่อีกด้วย เรียกว่า แก้ว

พอร์ซเลน ซึ่งเป็นแก้วที่มีลักษณะคล้ายกาน้ า โดยพอร์ซเลนแต่ละบ่อก็จะสร้างขึ้นมาแตกต่างกันให้เหมาะสม

กับน้ าแร่ในบ่อนั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแก้วพอร์ซเลนเป็นของที่ระลึกอีกด้วย และน าท่าน

ถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่งเป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป็นลานน้ าพุเต้น

ระบ าโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพ่ือถ่ายรูป  ได้เวลาสมควรน าท่าน

เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดร

ทิศ   



 

 
 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ม้ือที่8 อาหารท้องถิ่น  

  ã ที่พัก:  Bedbank Olympik Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร์ หรือ

มีเทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่ห้า           ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก) 

                                                                                                                    อาหาร เช้า,เที่ยง, เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่9 

น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก(Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน

สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 

ชมมหาวิหาร เซนต์ วิตัส(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) 

อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุง

ปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคัญในอดีต 

เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวัง

หลวง(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียน 



 

 
 

 

ทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ(Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวางจ าหน่ายอยู่

มากมาย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่10  

บ่าย น าเดินทางสู่ กรุงบราติสลา

ว่า (Bratislava)(ระยะทาง 329 กม 4.45 

ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่

บริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และ

ฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

จากนั้น น าท่านเดินทางไป ปราสาทบราติ

สลาว่า(Bratislava castle)(ถ่ายรูปด้านนอก)ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกก้ีฮิลล์ริมฝั่ง

แม่น้ าดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา 

และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของ

ปราสาทแห่งนี้ และอิสระเดินเล่นถ่ายรูป 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ม้ือที่11  

   ãที่พัก:  Holiday Bratislava หรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาว่าติดงานแฟร์ 

หรือมีเทศกาล**  

 

วันที่หก           บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

                                                                                                                             อาหารเช้า, เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที่12  



 

 
 

 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ก รุ ง

เวียนนา เมืองหลวงของ

ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต รี ย 

(ระยะทาง 80 กม 1.30

ช ม . )  ผ่ า น ช ม เ ส้ น ท า ง

ธรรมชาติของทิวเขาสูงและ

พ้ืนที่อันเขยีวชอุ่มของป่าไม้

ออสเตรียชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอัน

งดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร

โอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 

แต่ ตั ว อ าค า ร ได้ ถู กท า ล า ย ไป ใน ร ะหว่ า ง

สงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่  อีกครั้งในปี

ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg 

Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับ

ของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 

13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้น เดินทาง

ไปน าท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังเชินบ

รุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับ

สบวร์ก ซึ่ งมีประวัติการสร้างมาตั้ งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย 

เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวน

ห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 

เพ่ือใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของ

ท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการ

ตกแต่ งอย่ า งวิ จิ ต   บรรจงสวยงาม ไม่ แ พ้

พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป

ด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบูร์ก เป็นอดีต 



 

 
 

 

พระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พ านักและ

ท าเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมบาโรก ต่อมาให้

ท่านถ่ายรูปด้านนอกอีกที่ Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารีย์ที่เวียนนา และเดินเล่นที่ City Hall 

จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้งน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.

45นาที) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL 

และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

บ่าย             น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวง

ของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อ

ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ”   

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ม้ือที่13 อาหารจีน  

หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าที่พัก  

   ที่พัก: Park Inn By Radisson Budapest   4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง  

                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบูดาเบสติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาล**  

วันที่เจ็ด         บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport                                  อาหาร เช้า,เที่ยง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่14  

น าท่านถ่ายรูปที่ สะพานเชน (Chain Bridge) หรือ

สะพานโซ่ เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่

สร้างข้ามแม่น้ าดานูบ สะพานนี้เปิดใช้ในปี 1849ถือ

ได้ว่าเป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่ง

นี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ าดานูบ 

สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney  



 

 
 

 

Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนน ามาจากอังกฤษ เป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก ที่สะพานเชนนี้มีรูปปั้น

แกะสลักสิงห์โตที่สะพาน และมีเรื่องราวต านานต่างๆ มากมายที่มักจะเชื่อมโยงกับสะพานแห่งนี้ เช่นมีต านาน

เล่าว่าสิงโตเฝ้าอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของสะพานนี้ไม่มีลิ้นเป็นต้น 

สะพานนี้อนุญาตให้เดินข้ามได้ในเวลากลางคืนวิวจะ

สวยงามเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน และ

เ พ่ือให้ ได้ชมทัศนียภาพที่ งดงามที่ สุ ด  ถัดไปชม 

Elizabeth Bridge และ  Parliament จ ากมุ ม สู ง 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรือแม่น้ าดานูบ อันเลืองชื่อชม

ความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง

600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ าลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัว

อาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้าม

แม่น้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามา

จากประเทศอังกฤษเช่นกัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่15  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพ่ือน าท่านเช็คอินเดินทางกลับ 

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200 

23.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

 

วันที่แปด      ท่าอากาศยานโดฮา  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

02.25 น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980 

12.55+1 น.    เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 



 

 
 

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส ำคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 



 

 
 

 
 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพัก
เมอืงใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**    
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้ าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียก
เก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มอีายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ าใจจากท่าน  

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท 



 

 
 

 

8. น้ าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 
 

 
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด ์Allianz ได้กรณีทา่นต้องการซื้อความคุ้มครอง
เพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ 
ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Czech Republic) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **โปรดด าเนินการตามค าแนะน า

ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 



 

 
 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมกีารเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณเีด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมหีนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 



 

 
 

 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ่ด้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มคีวามสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี

ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) 

 



 

 
 

 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีท่่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 



 

 
 

  

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใชป้ระกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ......................................................................................... .......... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 



 

 
 

 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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



 

 
 

 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของ

ท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 

 



 

 
 

 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


