
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 

Emirate Airline (EK)  โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 

วันที่สอง ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์  • ป้อมชาวประมง  •  ล่องเรือแม่น้้าดานูบ              ( - / กลางวัน / เย็น ) 
 
02.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 

***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน*** 
***ตั้งแต่พีเรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.20 น.  ถึงดไูบเวลา 05.35 น.   **** 
*** พีเรียดเดินทางวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.25 น. ถึง ดูไบเวลา 05.35 น. *** 

06.00 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  



 

 
 
 

 
08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 ***บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง***    
***ตั้งแต่พี่เรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.50น.  ถึงบูดาเปสต์เวลา 12.45 น. *** 

 

11.45 น.       เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง 

บูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง)  เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออก ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมือง

ของประเทศท่ีมีอายุมากว่าร้อยปี น้าท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซ่ึง

เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็น

กษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีก 



 

 
 
 

 

มากมายซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็น

อนุสาวรีย์ของ   พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่ 11อยู่หน้า

ป้อมชาวประมง (FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น  า

ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี สร้างขึ นตั งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน โดยจะล่องไปตามแม่น  าสาย

ใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น  า เราจะได้เห็นทั งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ 

อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี  ( HUNGARY PARLIAMENT ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 

2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกได้เลยว่านี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั นโดดเด่นเพราะ

ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจ านวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว 

จากนั้น         พิเศษ !!! น้าท่านล่องเรือแม่น้้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-

800 ปีมาแล้วที่ตั งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงาม

เป็นที่ร่ าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ท่านจะได้

ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น  าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว

อังกฤษ เหล็กทุกชิ นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน 

 

 



 

 
 
 

 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( ม้ือที่ 1 )   เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ 
หรือ หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า 

ที่พัก HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม บูดาเปสต์  • OUTLET  • เวียนนา  • พระราชวังเชินบรุนน ์                           ( เช้า / - / เย็น ) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 2 ) 

น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ให้

เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

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

มากมาย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50  นาที ) เมืองหลวงของออสเตรีย 

และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพ านักในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิต น้าท่านเข้าชม พระราชวังและสวน

เชินน์บรุน  ( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่า

เชินน์บรุน นั น มีความหมายว่า น  าพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่

พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื อที่ดินบริเวณนี  แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนาง

มาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์

บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง 

และต่อมาสีเหลืองโทนนี นั นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า  



 

 
 
 

 

จากนั้น       น้าท่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกครั งที่2และเปิดใหม่อีกครั งในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE 

) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13จนถึงต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นน้าชม โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลักษณ์ของกรุง

เวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ นในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 

จากนั นเชิญช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้าน

นาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝากเช่น ช๊อคโกแล

ตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ( KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุงเวียนนา 



 

 
 
 

 

 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( ม้ือที่ 3 )  พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตล์
เวียนนาและเมนูของหวาน Apple Strudel สุดคลาสสิก 

ที่พัก SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี  เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสกี้ ครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช                           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 



 

 
 
 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( ม้ือที่ 4 ) 

 น าท่านเดินทางไปยัง 
ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและ
ทะเลสาบ ตั งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 
800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ นท าให้ 

เลยทเีดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( ม้ือที่ 5 )  เมนูปราเทราซ์ 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
จากนั้น  มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) 

ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage)    ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม มีแม่น  าวอลตาว่าพาด
ผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน  า ท าให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม น้าท่านชม ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ  ด้านนอก 
ปราสาทที่ รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน  า ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square 
และโบสถ์เก่ากลางเมือง  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) 

 



 

 
 
 

 
ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( ม้ือที่ 6 ) 
ที่พัก             HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
วันที่ห้า เชสเก้ บูเดโจวิช• คาร์โลวี วารี  • ปราก                                                     (เช้า/กลางวัน/ -) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( ม้ือที่ 7 ) 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. ) 

ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลาง

บ าบัดโรคภัยต่างๆ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( ม้ือที่  8 )  เป็ดสไตล์โบฮีเมียน  



 

 
 
 

 

น้าท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี วารี 

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่ว

โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ

ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ 

เชิญทดลองดื่มน  าแร่ซึ่งต้องดื่มกับ

แก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์

ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือน

กาน  า  

จากนั้น น้าคณะเดินทางสู่  กรุ ง

ปราก (PRAGUE) ( ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  2 ชม. ) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึง

ได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศน้าท่านชม สะพานชาร์ล ( CHARLE  

BRIDGE ) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น  า

วอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ 

เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัว

สะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วย

ประการทั งปวง จากนั นน าท่านเดินเที่ยวชมประตู

เมืองเก่า  “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย

โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  OLD TOWN 

HALL ที่สร้างมาตั งแต่ปี  ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 

นาฬิกาดาราศาสตร์  ASTRONOMICAL CLOCK  

ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่าน

เดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซื อ

สินค้าพื นเมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซื อ

สินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, 

Gucci, Lacoste เป็นต้น 

 

 



 

 
 
 

 

 

ค่้า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก              HOTEL Duo  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่หก ปราก  •  ปราสาทปราก • สนามบิน                                                                  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 9 ) 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

น้าเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทท่ีสร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคย

เป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บน

เขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น  าวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง  

น าเข้าชมอาสน์วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ นตั งแต่ปี 

ค.ศ. 870 สร้างขึ นเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนติน

จะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ 

Rose Window หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กัน นั่น

คือ ถนนทองค้า (GOLDEN LANE ) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองค านั น เนื่องจากบริเวณนี นั นเป็นที่พ านัก 



 

 
 
 

 

ของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะของบ้านเรือนสี

ลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจัก

พรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงามถูกใช้เป็นที่ท าการของรัฐบาล   ได้เวลาอันสมควรน้าทุกท่าน

เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยนเครื่อง ***บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน*** 

 *** พีเรียดเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ถึงดูไบเวลา 23.50 น. *** 

วันที่เจ็ด             ดูไบ • กรุงเทพฯ 

00.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.05 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376   บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน 

                     ***  พีเรียด เม.ย.  เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 02.50 น. ถึงไทยเวลา 12.15 น. *** 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

                    *** พีเรียดเดินทาง วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ถึงไทยเวลา 12.30 น. *** 

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท้าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท้าการจอง หากวันเดิน
ทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค้านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ และขอขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 7วัน 4 คืน 
 ฮังการี - ออสเตรีย – เช็ก    โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK) 



 

 
 
 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30  ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  
2. ภาษีน  ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน  าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกมื อตามรายการระบุ,  
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ ่ 

ท่านละ  
 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปีบริบูรณ์ พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปีบริบูรณ์  พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 (เตียงเสริม) ท่าน

ละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี

บริบูรณ์  พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน  
(ไม่มีเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

วันที่ 10 – 16 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 

วันที่ 23 – 29 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 42,900.- 41,900.- 5,900.- 

วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63 54,900.- 54,900.- 53,900.- 52,900.- 7,900.- 

วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 44900.- 43,900.- 7,900.- 

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 44900.- 43,900.- 7,900.- 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั นธุรกิจ EK เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ*** 100,000 – 130,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EK หกัออก 20,000 



 

 
 
 

 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ช าระพร้อมค่ามัดจ าทัวร์ 
3. ไม่รวมน  าดื่ม 
4. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ค่าน  าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
7. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร   รวมทั งทริป  7  วัน   21 ยูโร /ท่าน 
9. ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 13 ยูโร 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วันมิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 



 

 
 
 

 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิ นโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่
ท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั ง 
7. หลังการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ า กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับ
มา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม 
หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า  จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 



 

 
 
 

 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน  ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมด 

12. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  



 

 
 
 

 

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

14. กรณ ี“หญิงตั งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน  าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศเชก) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  10 - 15  วันท้าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก้าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
***ส้าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ  
(สีน้้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ       

 (พื นหลังขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 

 

• กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปีขึ้นไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ปกครองสามารถโอน
เงินให้ครอบคลุมค่าทัวร์ได้) 

• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ออกจากทางธนาคารเท่านั น 
 

***ในกรณทีีถื่อพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 



 

 
 
 

 

• ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 
 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน ) ก่อนวันยื่น      
วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
 
ส้าคัญมาก !!! ห้ามท้าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั น คือ 
 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

 
-  ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติ
บัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- ถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 
3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน พร้อมระบุวัน
ลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  



 

 
 
 

 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

•  
 
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส้าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส้านักงานเขต หรือ
อ้าเภอ* 

 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั น) 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา  มารดา 
 



 

 
 
 

 

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั น 
 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ วมือ  
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด

ของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 
การพิจารณาผล VISA ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั งสิ น  
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ข้อมูลค้าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศเชก  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศเชก 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

        วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า            

หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก้าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียด

อ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

             



 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  

_______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง                   มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้               ระบุชื่อ  ความสัมพันธ์   

 
 
 

 

 

 


