
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HILIGHT 

เวยีนนา | พระราชวงัเชนิบรนุน ์| ปราสาทปราก | เชสกีค้รมุลอฟ | ฮลัลส์ตทั | ซาลสบ์วรก์ 

บราตสิลาวา่| บดูาเปสต ์| ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที ่ 8 – 15 , 17 – 24  กนัยายน 65 55,900.- 

วนัที ่ 6 – 13 , 13-20 ตลุาคม 65(วนัหยดุคลา้ยสวรรคต) 

        20 – 27 ตลุาคม 65 (วนัหยดุวนัปิยมหาราช และ วนัหยดุชดเชย) 
58,900.- 

วนัที ่ 3 – 10 พฤศจกิายน 65  (วนัลอยกระทง)17 – 24 พฤศจกิายน 65    58,900.- 

วนัที ่ 1 – 8 (วนัหยดุธนาคาร) , 8 – 15 (วนัหยดุรฐัธรรมนญู)ธนัวาคม 65  58,900.- 

วนัที ่ 29 ธนัวาคม 65  – 5 มกราคม 66 (วนัหยดุยาวชว่งปีใหม)่ 69,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

ENJOY EAST EUROPE 
 ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง55,900.- 



 

วนัที ่1 กรุงเทพ  
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.ว.ีเอ.แอร์ ประตู 8 

แถว Q พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ปราก 

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา โดยสายการบินอ.ีว.ีเอ. แอร์ไลน์ (EVA Airline)เท่ียวบินท่ี BR 061 
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจาก

นั้นผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ( Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน์ ( Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์ก ซ่ึงมีประวติัการ
สร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวน
หอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและ
พลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจง และสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายของฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague)เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

เช็กโกสโลวาเกีย ซ่ึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัNH PRAGUEหรือเทียบเท่า 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– ปราก ✈ O O NH PRAGUE 

3 ปราก– ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมอืงเกา่ปราก O O O NH PRAGUE 

4 ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – ชาลสบ์วรก์ – ปราก  O O O 
BEST WESTERN PLUS 

AMADIA 

5 ชาลสบ์วรก์ – ฮลัสตัท –  กรงุบราตสิลาวา่ O O O NH GATE ONE 

6 บราตสิลาวา่–OUTLET–กรงุบดูาเปสต–์ลอ่งเรอืแมน้ํ่าดานูบ O X O 
HOLIDAYBEACH  

BUDAPEST 

7 บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – สนามบนิ O O ✈  

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  



วนัที ่3 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก ( Prague Castle)ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยั

เจา้ชาย Borivojแห่งราชวงศ ์ Premyslidsซ่ึงเป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบนั ชม
มหาวหิารเซนต ์วตุิส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14 นบัวา่เป็น
มหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ี
เก็บพระศพของกษตัริยท่ี์ส าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 
เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง ( Royal Palace) ท่ีเป็น
หน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย น าท่านเดินชมยา่น ช่างทอง
โบราณ (Golden Lane)ซ่ึงปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึกวางจ าหน่ายอยูม่ากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบน สะพาน
ชาร์ล (Charles Bridge)สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยั
พระเจา้ชาร์ลท่ี 4  ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ , ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า 

(Old town Hall)ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ ( Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและ
ยงัตีบอกเวลาทุกๆ ชัว่โมง ใหเ้วลาท่านเดินอิสระเดินเล่นยา่นเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง เช่น เคร่ือง
แกว้โบฮีเมียหรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NH PRAGUEหรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่4 ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบลล์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ ( CeskyKrumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเพชรเมด็งามแห่ง

โบฮีเมีย เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปรค.ศ.1992 ( World Heritage) เมืองน้ี
ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการ



อนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(เมนูพเิศษเป็ดอบโบฮีเมียนสไตล์เชค) 
บ่าย น าท่านชมปราสาทครุมลอฟ ( Krumlov Castle)จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 
หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาลส์บวร์ก ( Salzburg)ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรี
เอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท ” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก โดยงเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เยีย่ม
ชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ 
เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีส าคญัยิง่ของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนัน าท่านชม สวนมิรา
เบลล์ (Mirabel Garden)ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “มนตรั์กเพลงสวรรค์ ” (The Sound of Music) 
ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN PLUS AMADIAหรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่5 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – บราติสลาวา  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt)หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายกุวา่ 4,500 ปี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีท่ีมีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergutเขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบท่ีสวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมือง
เสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 
 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(เมนูพเิศษปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง) 
**ถา้ในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าทไ์ด ้ ทางบริษทัขอเปล่ียนเป็นปลาชนิดอ่ืนจากทะเลสาบฮลัสตทัแทน** 
จากนั้นน าเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า ( Bratislava)เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั ( Slovak) 
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 
น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวกั น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกคู่กบั
ปราสาทบราติสลาวา ( Bratislava Castle)ซ่ึงเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ตั้งอยูบ่นเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่าน
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินเล่นยา่นเมืองเก่าท่ี
สวยงามของกรุงบราติสลาวา่  

ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัNH GATE ONEหรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่6 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorfใหเ้วลาท่านอิสระเพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิ เช่น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, ,ARMANI, FURLA  , 
GUESS, LACOSTE, COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , CONVERSE , ADIDAS 
,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI  และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ ( Budapest)เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 

(Hungary)ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม 
รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติด
อนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่าน ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ อนัเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์
และอารยะธรรมของฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคาร
ต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้มสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 
(การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นํา้ในแม่นํา้อาจกลายเป็นนํา้แข็ง จนไม่สามารถ
ล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรต่อท่าน) 



ค ่า 
ท่ีพกั 
 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที ่7 บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส -ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบิน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของ

อาคารพระราชวงัโบราณ และชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( Matthias Church)ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดั
พิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตวัโบสถ์
สร้างแบบสไตลนี์โอ-โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็น
อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามแห่งศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยู่
ทางดา้นหนา้ ป้อมชาวประมง ( Fisherman’s Bastion)จุดชมววิเหนือเมืองบูดาเปสท่ีท่านสามารถชมความงาม
ของแม่น ้าดานูบไดเ้ป็นอยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน จากนั้นน า
ท่านเดินทางขา้มพรมแดน เช็ก-ออสเตรีย สู่กรุงเวยีนนา ( Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(เมนูพเิศษ ซุปกุลาซ) 
บ่าย น าท่านผา่นชม ถนนสายวงแหวน ( Ringstrasse)ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่น

ชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955 และผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบิร์ก ( Hofburg Palace)ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี ( Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบินท่ี BR 062 



 

วนัที ่8 กรุงเทพฯ 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั  

เช่น กรณทีีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ

  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณีท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้
เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง  

หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

2. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

5. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว 

ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง 

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 
 



ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

8 – 15 กนัยายน 65 55,900.- 9,900.- 

17 – 24  กนัยายน  65 55,900.- 9,900.- 

6 – 13 ตลุาคม 65 58,900.- 9,900.- 

13 – 20 ตลุาคม 65 58,900.- 9,900.- 

20 – 27 ตลุาคม 65 58,900.- 9,900.- 

3 – 10 พฤศจกิายน 65 58,900.- 9,900.- 

17 – 24 พฤศจกิายน 65 58,900.- 9,900.- 

1 – 8 ธนัวาคม 65 58,900.- 9,900.- 

8 – 15 ธนัวาคม 65 58,900.- 9,900.- 

29 ธนัวาคม 65 – 5 มกราคม 66 69,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 

ผูม้สีญัชาตไิทย 

► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั“หมอพรอ้ม” หรอืวัคซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* 

ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบยีน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตัวและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เมือ่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 

► เงือ่นไขวัคซนี การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรป ในโปรแกรมเขา้ทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี เชก สโลวัค ฮงัการ ี  

แสดงหลักฐานการไดรั้บวัคซนีตอ้งไดรั้บการฉีดวัคซนี โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรอื Johnson & 

Johnson 1 โดส (โดยไดรั้บวัคซนีไมเ่กนิ 270 วัน ครอบคลมุวันเดนิทาง)  

 

 

 



เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย 

อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที  

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ  

ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั  ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง , คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้ , คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรค 

ประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชกรวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (6,000.-บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (12 ยโูร/ตอ่ทา่น) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ( 24 ยโูร/ตอ่ทา่น) 
 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้
การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ใน
การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอื
เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน 
หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1 ,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่า มารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่ง
นอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิ
มปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้น



สขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้

คณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้

คอืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวร ์

หรอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /  

คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก 

เดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทัวร ์

ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่ 

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 



 เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกบัการย่ืนขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัและหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

ประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย) 

***ในกรณีทีถื่อพาสปอร์ต สัญชาตไิทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ , ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทให้ทราบทนัท ีเพราะการย่ืนขอวซ่ีาจะมเีง่ือนไข และ ข้อกาํหนดของทางสถานทูต

ต้องการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ข้อกาํหนดนีร้วมไปถึงผู้เดนิทางทีถื่อพาสปอร์ต

ต่างชาตด้ิวย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ

หมึก) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง(ผู้สมคัรทีม่อีายุ16 ปีขึน้ไปต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 

(ผู้ปกครองสามารถโอนเงนิให้ครอบคลุมค่าทวัร์ได้) 

3.1.1ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไปส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดย

การ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับ 



 

ยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนัก่อนวนัยืน่วซ่ีา และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พ่ีนอ้งท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ

สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ์ เช่น สูติบตัร 

ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statementยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจาํ บัญชีกระแสรายวนั 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

5เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 



- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ(ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั(โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั(โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั

ใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ยทั้ง

สองท่าน(เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม  

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศเชก 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน ) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………..……..…… 

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาติปัจจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญิง  

9. สถานภาพ                    โสด           แต่งงาน (จดทะเบียน)                               แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 

หยา่                                   แยกกนัอยู ่                                                                   หมา้ย 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ [ภาษาองักฤษ] 

………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปัจจุบนั(หากคา้ขาย ให้ระบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) ........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

     ไม่เคย  

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี..............................................  

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................  

 

**กรณลูีกค้าเคยมีวซ่ีาเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย ** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

   ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกให้(ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    .................................................................. 

   เงินสด      ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ  

                   เช็คเดินทาง     เงินสด 



   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษทัเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น 

 


