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โปรแกรมเสน้ทางยุโรป เที่ยวสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ  

ชมสถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคญัที่คดัสรรมาอย่างดี  
พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่  

อีกท ัง้มีอิสระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ทานตามปรารถนา 

เที่ยวแบบคุม้คา่ สมราคาที่ไดร้บั  
************************* 

แม่น ้าดานูบ (Danube River) เป็นแม่น ้ำท่ียำวท่ีสุดในยโุรป และยำวเป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรป 
(ควำมยำวประมำณ 2,845 กม.) รองจำกแม่น ้ำวอลกำ (Volga) ประเทศรสัเซยี (ควำมยำวประมำณ 
3,690 กม.)  
 
แม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำนเมืองส ำคญัๆ ของประเทศต่ำงๆ และยงัเป็นเสน้แบ่งอำณำเขตของ 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ เยอรมนี ออสเตรีย สโลวำเกีย ฮงักำรี โครเอเชยี เซอรเ์บีย บลัแกเรีย โรมำเนีย มอลโดวำ 
ยเูครน 
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ก าหนดการเดินทาง :  
21–27 พ.ค.62         ราคา  33,900.- 
         
03–10 มิ.ย., 10-16 มิ.ย., 17-23 มิ.ย. 62     ราคา  33,900.- 
 
10–16 ก.ย. 62         ราคา  33,900.- 
 
17-23 ก.ย., 24-30 ก.ย., 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62    ราคา  35,900.- 
 
30 ก.ย.-06 ต.ค. 62        ราคา   38,900.- 
 
07-13 ต.ค.,12-18 ต.ค., 19-25 ต.ค., 26 ต.ค.-01 พ.ย. 62  ราคา   38,900.- 
            
    
 

 

 

 
โดยจะไหลผ่ำนประเทศฮงักำรีมำกท่ีสุด มีควำมยำวมำกกว่ำ 400 กิโลเมตร โดยเฉพำะชว่งท่ีไหลผ่ำน
กรงุบูดำเปสต ์ จะเป็นชว่งโคง้แม่น ำ้ดำนูบท่ีสวยงำมท่ีสดุ ทัง้สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำ เป็นท่ีตัง้ของสถำนท่ีส ำคญั 
และ สวยงำมอยูม่ำกมำย อำทิ เชน่ รฐัสภำของฮงักำรี ท่ีไดข้ึน้ชือ่วำ่ เป็นรฐัสภำท่ีงดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก  
 
รวมทัง้แม่น ้ำดำนูบ ยงัเป็นแรงบนัดำลใจใหก้บัคีตกวีต่ำงๆมำกมำย เชน่ โยฮนั สเตรำส ์ (Johann 
Strauss) ท่ีแตง่เพลง Blue Danube ซึง่เป็นบทเพลงอมตะเหมือนกบัสำยน ำ้นี ้

มนตร์กัแม่น ้าดานูบ 
 ฮงัการี ออสเตรีย เชก 7 วนั 4 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส ์[EK] 
 
 
 
 

 
 
 
 

• ลอ่งเรือแม่น ำ้ดำนูบ ชมรฐัสภำท่ีสดุแหง่ควำมสวยงำมของกรงุบูดำเปสต(Budapest) 
•  เขำ้ชมพระรำชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) อนัวิจิตรตระกำรตำ 
• แวะเมืองมรดกโลกท่ี เชสกี ้ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ำ้งำมแห่งโบฮีเมีย  
• สมัผสัมนตเ์สน่หข์องกรงุปรำก (Prague) ซึง่จะท ำใหค้ณุหลงรกัแบบไม่รูลื้ม 
*** เมนูพิเศษ....ซปุกูลาซ, หมูทอด และ เป็ดอบ *** 
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22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์ T สำยกำรบินเอมิเรตส ์ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  
*** คณะเดินทำงวนัท่ี 22 พ.ค.62 นัดเวลำ 22.00 น. ออกเดินทำงสูด่ไูบ เวลำ 01.15 น.*** 
 
 
 
02.25 น. ออกเดินทำงสูด่ไูบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์  EK 371 
05.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.50 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองมิลำน โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 111 
12.45 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงบูดาเปสต ์ ประเทศฮงัการี (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 5 

ช ัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ช ัว๋โมงในวนัท่ี 27 ตุลำคม 2562) ผ่ำนข ัน้ตอนกำรตรวจคน
เขำ้เมือง น ำท่ำนเดินทำงเขำ้กรุงบูดาเปสต ์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮงัการี (Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงำมดว้ยศิลปวฒันธรรมของ
ชนหลำยเชือ้ชำติท่ีมีอำรยธรรม รุง่เรืองมำนำนกวำ่พนัปี ถึงกบัไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น 
“ไขมุ่กแห่งแม่น ้ำดำนูบ” ชมเมืองท่ีไดช้ือ่ว่ำงดงำมติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภำพบนสองฝ่ัง
แม่น ้ำดำนูบ น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโบรำณ
อนัทรงคุณค่ำ ถ่ำยรูปดำ้นนอกของอำคำรพระรำชวงัโบรำณ แลว้ชมบริเวณรอบนอก
โบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถำนท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให ้
กษตัริยม์ำแลว้หลำยพระองค ์ ชือ่โบสถม์ำจำกชือ่กษตัริยแ์มทเธียส  ซึง่เป็นกษตัริยท่ี์ทรง
พระปรีชำสำมำรถมำก  และยงัเป็นกษตัริยผู์ท้รงสรำ้งส่ิงกอ่สรำ้งท่ีงดงำมในเมืองหลวงต่ำงๆ 
อีกมำกมำย ซึง่สรำ้งในสไตลนี์โอ-โกธิก  หลงัคำสลบัสีสวยงำมอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี 15 ถดัจำกโบสถเ์ป็นอนุสำวรียข์องพระเจำ้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมำ้ 
ผลงำนประติมำกรรมท่ีงดงำมของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้ำป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบูดำท่ีท่ำนสำมำรถชมควำมงำมของแม่น ำ้
ดำนูบไดอ้ย่ำงดีป้อมแห่งนี้สรำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรียน 
จำกน้ันน ำท่ำนล่องเรือแมน่ ้าดานูบอนัเล่ืองชือ่ ชมควำมงำมของทิวทศันแ์ละอำรยะธรรม
ฮงักำรีในชว่ง 600-800 ปีมำแลว้ท่ีตัง้เรียงรำยกนัอยู่ 2 ฟำกฝ่ัง ชมควำมตระกำรตำของ
อำคำรตำ่งๆ อำทิ อำคำรรฐัสภำ ซึง่งดงำมเป็นท่ีร ่ำลือ ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค บน
ตวัอำคำรประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจำกนีท่้ำนจะไดช้ม สะพำนเชน สะพำน
ถำวรแห่งแรกท่ีสรำ้งขำ้มแม่น ้ำดำนูบ โดยนำย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชำวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ท่ีใชใ้นกำรสรำ้งไดถ้กูน ำมำจำกประเทศองักฤษเชน่กนั    

ค า่   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง (ซปุกูลาซ ,Gulasch soup) 
 
ที่พกั  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั ACHAT PREMIUM หรือเทียบเท่ำ 

วนัแรกของการเดินทาง                         กรุงเทพฯ 

วนัที่สอง               กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต ์ – ล่องเรือแมน่ ้าดานูบ  
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เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลำท่ำนได ้
อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมำกมำย 
 

เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
 
บ่าย น ำเดินทำงโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

จำกน้ันน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 
Palace) แห่งรำชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึง่มีประวติักำรสรำ้งมำตัง้แต่กลำงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 
และต่อมำพระนำงมำเรีย เทเรซำ่ ใหส้รำ้งขึน้ใหม่อย่ำงสง่ำงำมดว้ยจ ำนวนหอ้งถึง 1,441 
หอ้งในระหว่ำงปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดูรอ้น ชมควำมโอ่อ่ำของทอ้ง
พระโรงและพลบัพลำท่ีประทบั ซึง่ไดร้บักำรตกแต่งอย่ำงวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงำมไม่แพ ้
พระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรั่งเศส จำกน้ันน ำชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์ (St. 
Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนำ ซึง่พระเจำ้คำรล์ท่ี 6 โปรดให ้
สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นกำรแกบ้นต่อควำมทุกขย์ำกของประชำชน จำกน้ัน
เชิญชอ้ปป้ิงสินคำ้เคร่ืองแกว้สวำร็อฟสกี ้ หรือสินคำ้นำนำชนิด อำทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, รำ้นนำฬิกำ Bucherer, สินคำ้เสือ้แฟช ัน่วยัรุ่นทนัสมยั เชน่ Zara, 
H&M ฯ9ฯ และสินคำ้ของฝำก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสำรท์ ในย่ำนถนนคารน์ทเ์นอร ์
(Karntnerstrabe) ใจกลำงกรงุเวียนนำ 

 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง (หมูทอด ,Wiener Schnitzel) 
 
ที่พกั  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั BOSEI หรือเทียบเท่ำ 

 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

ออกเดินทำงสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บำ้นมรดกโลกแสนสวย อำยุกว่ำ4,500 ปี 
เมืองท่ีตัง้อยู่ ริมทะเลสำบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขำและป่ำสีเขยีวขจี สวยงำมรำวกบัภำพวำด 
กล่ำวกนัว่ำเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร ์
ออสเตรีย และมีทะเลสำบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ำยำเมืองนี้ว่ำเป็นไข่มุกแห่ง

วนัที่สาม                บูดาเปสต ์ – OUTLET  – เวียนนา – เขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์

วนัที่ส่ี           เวียนนา – ฮลัสตทั – เชสกี ้ ครุมลอฟ – เชสกี ้ บูโดโจวิซ 
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ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่ำนอยูใ่นภวงัคแ์ห่งควำมฝัน 

 
เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น ำชมเมืองท่ีได ้

ชือ่ว่ำเป็นเพชรน ้ำงำมแห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็น
เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนี้ต ัง้อยู่ ริมสองฝ่ังของ
แม่น ้ำวลัตำวำ ควำมโดดเด่นของเมืองท่ีมีอำคำรเก่ำแก่ตัง้แต่ยุคกลำงกว่ำ 300 ปี หลงั
ไดร้ ับกำรอนุรักษแ์ละขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถำนท่ีส ำคัญแห่งหน่ึงของโลก น าชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึง่สรำ้งขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 
ถือเป็นปรำสำทท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมำจำกปรำสำทปรำ๊ก มีอำยุเก่ำแก่
กว่ำ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้ำ ฝ่ัง
ตรงขำ้มเป็นยำ่นเมืองเกำ่คลำสสิค Senate Square และโบสถเ์กำ่กลำงเมือง 

 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 

 
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสูเ่มือง เชสกี ้ บูเดโจวิช (Ceske Budejovic) 

 
ที่พกั   น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ท่ีพกั MALY PIVOVAR HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 
 

 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 
  น ำเดินทำงสู่ เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช้ือ่ว่ำเป็นเมืองแห่งสปำท่ีใหญ่

ท่ีสดุของสำธำรณรฐัเชก็ เป็นเมืองท่ีมีชือ่เสียงไปทั่วโลกว่ำเป็นศูนยก์ลำงบ ำบดัโรคภยัต่ำงๆ 
น ำเดินชมเมืองคำรโ์ลวี วำรี ซึง่ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่วโลกท่ีจะมำใชบ้ริกำรรกัษำ
สุขภำพตำมควำมเชือ่ท่ีมีมำแต่สมยัโบรำณ เชญิทดลองด่ืมน ้ำแร่ซึง่ตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษ
โดยเฉพำะเป็นแกว้ พอรซ์เลนท่ีมีปำกย่ืนออกมำเหมือนกำน ้ำ จำกน้ันเชญิเดินเล่นตำม
อธัยำศยัถำ่ยรปูกบัเมืองนอ้ยน่ำรกั หรือ เลือกซือ้สินคำ้ของท่ีระลึก 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง (เป็ดอบ, Bohemian  
   Roasted Duck) 
 
บ่าย  เดินทำงสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสำธำรณรฐัเชก็ อดีตเมืองหลวง

ของสำธำรณรฐัเชคโกสโลวำเกีย ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เชน่ นครแห่งปรำสำท และ
โรมแห่งอดุรทิศ จากนัน้ใหเ้วลาท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 
สะพำนเก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สไตลโ์กธิคท่ีสรำ้งขึน้ตัง้แต่กลำงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 

วนัที่หา้                  เชสกี ้ บูโดโจวิซ – คารโ์ลวี วารี – ปราก 
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สมยัพระเจำ้ชำรล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่ำนักบุญท่ีตัง้อยู่สองขำ้งรำวสะพำนกว่ำ 30 
องค ์ จำกน้ันน ำท่ำนเดินสู่ประตูเมืองเก่ำ “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบรำณ, 
ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรำ้งมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงำมและยงัตีบอก
เวลำทุกๆช ัว่โมง อิสระใหท่้ำนเดินเลน่ชมเมือง ทัง้เมืองเกำ่ และเมืองใหม่ตำมอธัยำศยั  

    
ค า่     อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
 
ที่พกั  น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั DUO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 

 น าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรำ้งขึน้อยู่บนเนินเขำตัง้แต่สมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจำ้ชำย Borivoj แห่งรำชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปัจจุบนัเป็น
ท ำเนียบประธำนำธิบดีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนตวิ์ตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังำมสง่ำดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   
นับว่ำเป็นมหำวิหำรสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปรำก ซึง่พระเจำ้ชำรล์ท่ี 4 โปรดให ้
สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภำยในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ ำคญัในอดีต เชน่ พระเจำ้
ชำรล์ท่ี 4, พระเจำ้เฟอรดิ์นำนดท่ี์ 1 และ  พระเจำ้แมกซมิิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้  

 
11.30 น. น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือใหท่้ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลำในกำรเลือกซือ้สินคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 
 
15.55 น. ออกเดินทำงกลบัสูด่ไูบ โดยสารการบินเอมิเรสต ์ เที่ยวบินที่ EK 140 
23.50 น. เดินทำงถึง สนามบินดูไบ น ำท่ำนเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดินทำงตอ่ 
 
 
 
03.40 น. ออกเดินทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต ์ เที่ยวบินที่ EK 376 
13.15 น. คณะเดินทำงกลบัถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ 
 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 
 
 

 

วนัที่หก   ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน – ดูไบ  

วนัที่เจด็   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นกำรท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำก
เหตุสุดวิสยัท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำร
ล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ี
ท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เลม่สีน ำ้เงิน) เดินทำง  
หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทรำบลว่งหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคำ่บริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นกำรงดออกเดินทำง โดย
ทำงบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดินทำง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษทัฯ  

จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

โปรแกรม : มนตร์กัแม่น ้าดานูบ ฮงัการี ออสเตรีย เชก 7 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK) 
 

รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย,์  

ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมืองที่เขา้พกั เชน่ กรณีที่เมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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ก าหนดวนัเดินทาง : 21-27 พ.ค. 62 / 03-10, 10-16, 17-23 มิ.ย. 62 /10-16 ก.ย. 62 

อตัราคา่บริการ ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่ 1 หอ้ง ทำ่นละ 33,900.- 

ผูใ้หญ ่ 3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

33,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็กมีเตียง (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 33,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

33,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 18,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก(ผูยื้น่วีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยยื์น่วีซา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชัน้ธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร ์ เร่ิมตน้ที่ทา่นละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมือ่ที่นั่ง confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
 

ก าหนดวนัเดินทาง :    17-23, 24-30 ก.ย. 62 / 28 ก.ย.-04 ต.ค. 62    

อตัราคา่บริการ ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่ 1 หอ้ง ทำ่นละ 35,900.- 

ผูใ้หญ ่ 3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

35,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,500.- 

เด็กมีเตียง (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 35,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

35,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 20,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก(ผูยื้น่วีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยยื์น่วีซา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชัน้ธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร ์ เร่ิมตน้ที่ทา่นละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมือ่ที่นั่ง confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
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ก าหนดวนัเดินทาง :    30 ก.ย.-06 ต.ค. 62  /07-13, 12-18, 19-25 ต.ค. 62 

    26 ต.ค.- 01 พ.ย. 62     

อตัราคา่บริการ ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่ 1 หอ้ง ทำ่นละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่ 3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

38,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900.- 

เด็กมีเตียง (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 38,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

38,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 23,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก(ผูยื้น่วีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยยื์น่วีซา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชัน้ธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร ์ เร่ิมตน้ที่ทา่นละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมือ่ที่นั่ง confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
 

อตัราคา่บริการน้ีรวม  
1. คำ่ตั๋วเครื่องบิน ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

        คำ่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินทำ่นละ 1,000,000 บำท  

         คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ **  
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          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุต ัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบริษทัดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม  
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทิเชน่  คำ่เครื่องด่ืมที่ส ัง่พิเศษ, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรีด, คำ่ธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, คำ่

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ่น (14 ยูโร ) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 21 ยูโร ) 

8. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

เง่ือนไขการจอง 

1. ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซำ่ ภำยใน  

3 วนันับจำกวนัจอง  

หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
3. เม่ือไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุป๊ออกเดินทำงได ้ ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัที 
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นติดตอ่เจำ้หนำ้ที ่  

กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ 

คำ่ใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซำ่ในแตล่ะสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีข ัน้ตอนกำรย่ืนวีซำ่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน  

รำยบุคคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่

สะดวกในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูล

สมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรมี์ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ ัง้หมด 
เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนักอ่นการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการย่ืนขอวีซา่ 

1. กำรพิจำรณำวีซำ่เป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใชบ่ริษทัทวัร ์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำร

พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ชว่งระหว่ำงย่ืนวีซำ่ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บริษทัฯ ทรำบลว่งหนำ้เพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของทำ่น ซึง่บำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซำ่ที่คอ่นขำ้ง

นำนและอำจไม่สำมรถดึงเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนุมติัวีซำ่ได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซำ่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนัก

หรือศึกษำอยูเ่ทำ่น้ัน 

4. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 

เดือน ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้บั

ทำงบริษทัดว้ย เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซำ่ และจ ำนวน

หนำ้หนังสือเดินทำง ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรบัติดวีซำ่ไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง

น้ันๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ 

ในเลม่ 

  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองต ัว๋เคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษทัไดส้ ำรองที่น่ังพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิก์ำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  

แลว้แตส่ำยกำรบินและชว่งเวลำเดินทำง   
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2. หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่ำใชจ้่ำย

ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมที่สำยกำรบิน

ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแขง็แรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เชน่ 

สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย 

และอ ำนำจในกำรใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เชค็อินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เชค็อินเทำ่น้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดินทำง   คืนคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนักอ่นเดินทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนักอ่นเดินทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า 

ใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำม 

เสียหำยตอ่ทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน ำไป   ช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆ 

ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษทัฯจะท ำ 

    กำรเลื่อนกำรเดินทำงของทำ่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสียคำ่ใชจ้ำ่ยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้

    คือ คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ 

    ทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เชน่ คำ่วีซำ่ คำ่มดัจ ำตั๋ว 

    เครื่องบิน หรือคำ่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ 

    ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำร ไม่คืน 

    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่วำ่ 

    เหตผุลใดๆตำมทำงบริษทัของสงวนสิทธิใ์นกำร ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  

  (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตียง (Triple   

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบที่มี 

   อณุหภมิูต ่ำ 

3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

    บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรปรบัเปลี่ยนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะ 

   ทดัรตั และไม่มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมี 

   ลกัษณะแตกตำ่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ  (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ 

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ ** 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………… 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……………………. 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..………………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..……………….. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื...................................................อเีมล................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………………… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.......................................ถงึวนัที.่....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


