
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06.00 น. พร๎อมกันที่ สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกด๎านการเช็คอินให๎แกํทุกทําน 

 

09.30 น. ออกเดินทางสํู  (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)  

13.15 น. เดินทางถึง  (เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง) 

15.55 น. ออกเดินทางสํู  

19.35 น. เดินทางถึง  นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนคิ     

            ( - / - / - ) 



(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการ

แจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทํานเดินทางสํู เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาทํานถํายรูปบริเวณด๎านหน๎าของ 

มหาปราสาทแหํงยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการทํองเที่ยวของแคว๎นบา

วาเรียเลยที่เดียว โดยถูกสร๎างขึ้นจากพระราชดํารัสของพระเจ๎าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่ง

ปราสาทแหํงนี้นั้น โดํดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทําให๎เป็น

ต๎นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน หากมีเวลา พาทํานนั่งรถ Shuttle Bus 

เพ่ือพาชมวิวมุมสูงของตัวปราสาท ที่บริเวณ 

*หากสภาพอากาศไมํเอื้ออํานวยหรือมีเหตุใดอาจทําให๎เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการไมํพาทํานขึ้น โดยยึดเอาความปลอดภัยของทํานเป็นสําคัญ* 

 

 

 

วันที่สอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์ อารีนา่ • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • 

ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์         ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

นําแวะถํายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา (Allianz 

Arena) รังเหย๎าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอยําง บาเยิร์น มิวนิค 

ทีมยักษ์ใหญํจากบุนเดสลีกาสนามฟุตบอลแหํงนี้สามารถจุ

ผู๎ชมได๎มากวํา 75,000 คน ซึ่งใหญํเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เยอรมัน ด๎วยทุกสร๎างกวํา 340 ล๎านยูโร ด๎วยรูปทรงเฉพาะ 

ชาวมิวนิคจึงมีช่ือเรียกเลํนๆ วํา Schlauchboot ซึ่งแปววําเรือ

ยาง  

จากนั้น นําทํานเข๎าสํูตัว เมืองมิวนิค ให๎ทํานได๎อิสระที่บริเวณ ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชม. ถือวําเป็นจุดเร่ิมต๎นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้

เป็นที่ต้ังของศาลาวําการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร๎างขึ้นในชํวง

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช๎เวลาสร๎างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทํองเที่ยวรอ

คอยเฝ้าชมตุ๏กตาไขลานที่จะออกมาเต๎นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

อิสระทํานเลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย 



 

 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น เมนูพิเศษ 

ขาหมูเสิร์ฟพร๎อมเบียร์เยอรมันขนานแท๎ 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือ

เทียบเทําระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎น

เทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 



 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานสํูเมืองบ๎านเกิดของคีตกวีเอกที่โดํงดังที่สุดคนหนึ่งของโลกนาม 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีความหมายวํา 

ปราสาทเกลือ เนื่องด๎วยสมัยกํอนนั้นเกลือถือเป็นวัตถุดิบล้ําคํา มีราคาเทียบเทํากับทองคํา และที่

นครแหํงนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญํ ทําให๎สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟ่ืองฟูมากที่สุด

เมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

วนัทีส่าม        เมอืงซาลบวรก์ • พระราชวงัและสวนมริาเบล • จตัรุสัเรสซเิดนซ ์• บา้นเกดิโมซารท์ •           เซน็ทว์ฟู

กงั •  เมอืงฮลัลส์ตทัท ์                    (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 



นําทํานชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร๎าง

ขึ้นต้ังแตํปี 1606 โดยเจ๎าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับส่ังให๎สร๎างพระราชวังขึ้นเพ่ือ 

Salome Alt หญิงผู๎เป็นที่รักของพระองค์ โดยคําวํามิราเบล มาจากคํา 2 คํา คือ admirable ที่

แปลวํานําชื่นชม และ คําวํา beautiful ที่แปลวําสวย จึงมีความหมายโดยรวมวํา ความโสภาที่นํา

อภิรมย์ ดั่งความโรแมนติกอันเป็นเหตุแหํงการสร๎างพระราชวังแหํงนี้ ไฮไลท์ของพระราชวังแหํง

นี้นั้นคือ ตัวสวนมิราเบล สวนที่ถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ที่ถูกรังสรรค์เพ่ิมเติมจนแล๎วเสร็จในปี 

1690 ที่ฉายในปี 

1965 นําแสดงโดย จูลี่ แอนดรูว์ กับเพลงที่โดํงดังอยําง “Do Re Mi” 

 

 นําทํานเดินเลํนและแวะถํายรูปบริเวณถนนGetreidegasseที่มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์

คือ บ๎านเลขที่ 9 ซึ่งเป็นบ๎านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) 

จัตุรัสที่รวมสถานที่สําคัญของเมือง ไมํวําจะเป็น อาสน์วิหารซาลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์ 

รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ทํานจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮน

ซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได๎อยํางชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จส้ินแล๎ว 

 

 



จากนั้น พาทํานเดินทางตํอไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยูํทํามกลางขุนเขาและ

ทะเลสาบ ต้ังอยูํในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไมํถึง 1,000 คน แตํมีนักทํองเที่ยวเดินทางมาเยือนกวํา 

800,000 คนตํอปี ด๎วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์รํวมกันประกอบขึ้นทําให๎ 

เลยทีเดียว ให๎ทํานอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

กํอนพาทํานชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองที่มีทะเลสาบที่สวย และยังเป็น

เมืองตากอากาศที่เลื่องช่ือของประเทศอีกด๎วย ให๎ทํานได๎ผํอนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ

สถาปัตยกรรมที่อยูํกันอยํางกลมกลืนและลงตัว 

**หากพกัทีฮ่ลัลต์ทัท ์จะพาทาํนเทีย่วทีเ่ซน็ทว์ฟูกงักอํน แตหํากพกัทีเ่ซน็ทว์ฟูกงั จะพาทาํน

เทีย่วฮลัสตทัทก์อํน** 



ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น พร๎อมเมนูปลาเทร๎าช์ 

ที่พัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการ

แจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  มุํงหน๎าสู ํ  เมืองเช๎สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขํมุกแหํงโบฮิเมียน (ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด๎วยเอกลักษณ์ที่บ๎านเรือนมีหลังคาสีส๎ม 

มีแมํนํ้าวอลตาวําพาดผํานเป็นรูปคล๎ายๆ หยดน้ํา ทําให๎เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม พาทํานชม ปราสาท

เช๎สกี้ ครุมลอฟ ด๎านนอก ปราสาทที่ ซึ่งถือวําใหญํมากหากเทียบ

กับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

1992 อีกด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ เชสกีค้รมุลอฟ • ปราก • สะพานชารล์  • ยา่นเมอืงเกา่ • นาฬกิาดาราศาสตร ์

                 (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น เมนูเป็ดโบฮีเมี่ยน 

จากนั้น นําทํานสํูเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมืองปราก(Prague) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) ชมเสนํห์ที่ ด๎วยความเกําแกํ

ของสถาปัตยกรรม ยิ่งทําให๎ปรากเป็นดั่งเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว๎นับต้ังแตํยุคกลาง 

นําทํานชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โดํงดังที่สุดของเมืองเช่ือม

ฝั่งเมืองเกําและเมืองใหมํที่ถูกแบํงด๎วยแมํน้ําวอลตาวําเข๎าด๎วยกัน สะพานแหํงนี้เริ่มกํอสร๎างในปี 

1357 ใช๎เวลาในการสร๎างมากกวํา 100 ปีกวําจะแล๎วเสร็จ เดิมทีช่ือวํา Stone Bridge หรือ 

Prague Bridgeและมาเปลี่ยนช่ือมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 

621 เมตร และมีความกว๎างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถํายรูปที่ทํานต๎องไมํพลาดด๎วยประการ

ทั้งปวง 

 

ไมํไกลกันจะพบกับ ยํานเมืองเกํา (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สําคัญของยํานนี้นั่นคือ การ

ชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ่ง 

ถูกสร๎างขึ้นต้ังแตํปี 1410 ในทุกๆ ต๎นช่ัวโมงนั้นจะมีตุ๏กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 

12 ทํานปรากฏขึ้นพร๎อมกับเสียงระฆัง ต้ังแตํเวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล๎เคียงยัง

เป็นที่ต้ังของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์หลักของยํานเขตเมืองเกํา สร๎าง



ขึ้นด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต๎น กํอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษ

ตํอมา ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เกําแกํที่สุดในกรุงปราก สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673 

 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Hotel Duo หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการ

แจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

 นําทํานชม ปราสาทลําดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่

สร๎างมากวํา 1,200 ปี 

ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาว

โบฮิเมียน ปัจจุบันใช๎เป็นทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดํนตระหงํานอยูํบนเขาทางฝั่งตะวันตกของ

แมํน้ําวอลตาวํา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสร๎างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ 

วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • Fashion Outlet 

Parndorf • บราทิสลาวา                 (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 



อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริสต์แหํงแรกของปราก สร๎างขึ้นต้ังแตํปี 

ค.ศ. 870 สร๎างขึ้นเพ่ืออุทิศให๎แกํนักบุญวีตัส ผู๎สละชีวิตในชํวงยุคโรมันราวปี 303 กํอนที่พระ

เจ๎าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให๎นี้ใช๎เวลาในการสร๎างกวํา 600 ปี 

ภายในจะประดับด๎วยกระจกสีและ Rose Window หน๎าตํางที่ออกแบบให๎เป็นรูปคล๎ายกับดอก

กุหลาบ 

 

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมํแพ๎กัน นั่นคือ ถนนทองคํา 

(Golden Lane) โดยสาเหตที่ได๎ช่ือวําถนนทองคํานั้น 

เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พํานักของเหลําชํางทองที่

อาศัยอยูํเป็นจํานวนมากในชํวงที่มีการเลํนแรํแปรธาตุกัน 

แตํลักษณะของบ๎านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่



ทํานจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซํา ที่โปรดบูรณะให๎มี

ความสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 

จากนั้น นําทํานสํู Fashion Outlet Parndorf (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) พรีเมี่ยม

เอ๎าท์เลทที่ให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนมอยํางอิสระ ไมํวําจะเป็น เส้ือผ๎า กระเป๋า รองเท๎า 

นาฬิกา ก็มีให๎ได๎เลือกสรร (เอ๎าท์เลทปิดวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน) 

 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 

ที่พัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรือ เทียบเทําระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการ

แจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 



 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม  

จากนั้น นําทํานมุํงหน๎าไปสํู สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) ที่เมืองหลวง ให๎ทํานแวะ

ถํายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาวํา (Bratislava Castle) ด๎านนอก ปราสาทสําคัญของเมือง ใน

อดีตเคยถูกใช๎เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการดํานสําคัญที่ไว๎สําหรับ

ป้องกันข๎าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด๎วยความได๎เปรียบทางด๎านยุทธศาสตร์

จากการที่ตัวปราสาทต้ังอยูํบนสูง จึงสํงผลให๎ทํานจะได๎ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แมํน้ําดานูบ

ทอดยาว ปัจจุบันถูกใช๎เป็นที่ทําการของรัฐบาล 

 

จากนั้น นําทํานสํู เมืองบดูาเปสต ์(Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที่ 

 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ด๎วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอยําง

ยาวนาน หลํอหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดํนและผสมผสานกัน

อยํางลงตัว แตํเดิมนั้น บูดาเปสต์แบํงออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ 

(Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ตํอมาได๎มีการขยายเมือง  

วนัที่หก บราทสิลาวา • ปดูาเปสต ์• จตัรุัสวรีบรุษุ • สะพานเชน • คาสเทลิฮลัล ์• มหาวหิารเซน็ทส์ตี

เฟน่ • ลอ่งเรอืแมน่้า้ดานบูพรอ้มแชมเปญ            (เชา้/กลางวนั / เยน็ 



แตํบูดานั้นมีพ้ืนที่เขาเป็นสํวนมาก ทําให๎ขยายเขตเมืองได๎ยาก ผิดกับฝั่งเปสต์ ที่เป็นพ้ืนที่ราบ

กว๎างขวาง ทําให๎เกิดการรวมเมืองกัน  

นําทํานชม จัตุรัสวรีบรุุษ (Hero Square) อันเป็นที่ต้ังของ

อนุสาวรีย์ของเหลําบรรพชนหัวหน๎าเผําแม็กยาร์ทั้ง 7 ที่

ได๎รวมกับสร๎างอาณาจักรฮังการีภายใต๎การนําของ

เจ๎าชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคสําคัญและ

กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปปั้นเทพแกเบรียล

(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ่งเช่ือกันวําเป็นอัครทูต

สวรรค์ผู๎นํ าสารจากพระเจ๎าซึ่ ง ต้ังตระหงํานอยูํบน 

Millennium Monument ที่มีความสูงถึง 36 เมตร  

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

แวะถํายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญํข๎ามแมํนํ้าดานูบ ที่มีสัญลักษณ์

ที่เป็นจุดเดํนคือรูปปั้นสิงโต 

 

พาทํานชมความงามของกลุํมอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 

(Castle Hill) เนินเขาริมแมํน้ําดานูบอันเป็นที่ต้ังของ 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง เรียง

กันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสร๎าง

ขึ้นต้ังแตํในปี 1265 ในสมัยของพระเจ๎าเบลําที่ 4 ของ

ราชวงศ์อาปาร์ด สําหรับตัวปราสาทที่ทํานจะเห็นนั้น จะ

เป็นการสร๎างแบบบาโรก ระหวํางปี 1749 และ 1769 ถือ

เป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ทั้งหมดของฮังการี 

ปัจจุบันได๎ปรับปรุงเป็นหอศิลป์แหํงชาติ 



และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พาทํานชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion) และ โบสถ์แมนทิอัส Mantius Church) ตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาน

เนสส์สร๎างต้ังแตํในปี 1015 และได๎รับการบูรณะด๎วยศิลปะโกธิคในชํวงศตวรรษที่ 14 ถือเป็น 1 

ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของฮังการี ทํานจะได๎ดื่มด่ํากับวิวของแมํน้ําดานูบและอาคาร

ของฝั่งเปสต์ ที่มีไฮไลท์สําคัญ เดํนตระหงํานกวําอาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศ

ฮังการี (Hungarian Parliament) 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น 

(St. Stephen's Basilica) มหาวิหารที่ต้ัง

ตาม ช่ือของกษัตริย์นักบุญผู๎ เป็นปฐม

กษัตริย์แหํงฮังการี เริ่มสร๎างในปี 1851 

เสร็จในปี 1905 จุดเดํนของโบสถ์แหํงนี้คือ 

หลังคาโดมที่อาคารหลักที่มีความสูงถึง 96 

เมตร เทํากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงวําเป็น

อาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต์ เนื่องจากได๎

มีกฎหมายวําห๎ามสร๎างส่ิงปลูกสร๎างที่สุงเกิน 96 เมตร นั่นเอง 

พิเศษ !!!! นําทําน  พร๎อมกับเครื่องดื่ม

สุดพิเศษทํานละ 1 แก๎ว (NON ALCOHOL) ชมเมืองที่ได๎ช่ือวํางดงามติดอันดับโลกด๎วยทัศนียภาพบนสองฝั่ง

แมํนํ้า ระหวํางลํองเรือทํานจะได๎เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไมํควรพลาด ถือวํา

เป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาต้ังโดดเดํนอยูํริมแมํนํ้าดานูบ 



 

ค่ํา บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูกลูารช์ อาหารทอ๎งถิน่ทีห่า๎มพลาด *เป็นซปุเนือ้ หรือ หมู กับ

มันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด๎วยพริกปราปิก๎า 

ที่พัก  Danubius Hotel Arena หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ช่ือโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการ

แจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล๎เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช๎า  บริการอาหาร ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานมุํงหน๎าสํู กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ

ออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพํานักในยุคที่รุํงเรืองของชีวิต พาทํานเข๎า

ชม พระราชวงัและสวนเชนินบ์รนุ (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร๎อน

ของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร๎างแบบบาโรก คําวําเชินน์บรุน นั้น มีความหมายวํา น้ําพุร๎อนอันแสน

สวยงาม โดยมีการริเริ่มสร๎างในชํวงปี ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร๎างและตํอเติมใน

สมัยของพระนางมาเรีย เทเรซํา โดยมีพระราชประสงค์ให๎มีความยิ่งใหญํและสวยงามทัดเทียม

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน  • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบิน

นานาชาติกรุงเวียนนา                  (เช้า/ กลางวัน / - 



พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด๎วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได๎มีการใช๎สี

เหลืองโทนพิเศษตกแตํงด๎านนอกของพระราชวัง และตํอมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได๎ช่ืออยํางเป็น

ทางการวําสีเหลืองเทเรซํา 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น เมนู พิเศษ Sacher Cake เค๎กสุดคลาสสิคของ

เวียนนา 

นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่สําคัญบนถนนแหํงนี้อีกแหํงหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. 

Stephen's Cathedral) โบสถ์เกําแกํที่อยูํมาต้ังแตํปี 1160 ตัวอาสนวิหารสร๎างด๎วยหินปูนมีความ

ยาว 107 เมตร กว๎าง 70 เมตร และ สูง 

136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบ

ใหญํที่ สุ ด ช่ือวํ า  ระฆั ง พุม เมริน  ที่ มี

น้ําหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆัง

แบบแกวํงที่ใหญํที่สุดในออสเตรีย และ

เป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปี

เตอร์ ของเยรมันเทํานั้น กลําวกันวําบิ

โทเ ฟ่นรู๎ ตั ววํ าตนสูญเ สียการได๎ยิน 



เพราะวําเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแหํงนี้แล๎วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแตํกลับไมํได๎ยิน

เสียงระฆังเหมือนเคย 

จากนั้นพาทํานสูํ ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมา

ต้ังแตํในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุํงสํูกรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู๎จักกันในช่ือของ Strata 

Carinthianorum กํอนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช๎อปปิ้งในชํวงศตวรรษที่ 19 แม๎อาคาร

บ๎านเรือนสํวนมากจะถูกทําลายในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํทางการก็ได๎สร๎างตึกรามบ๎านชํอง

ที่รูปแบบเดิม เพ่ือคงเสนํห์แหํงถนนสายนี้ไว๎อยํางสมบูรณ์ 

 

นําทํานเดินทางสํู  เพ่ือทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสํู โดยสายการบิน เที่ยวบินที ่EK126 **บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 



 

06.35 น. ถึง  ให๎ทํานผํอนคลายอริยบทระหวํางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. เดินทางสํูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได๎ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตํางๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า เชํน บางสถานที่ในยุโรป

อาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมํได๎เนื่องจากต๎องรอกรุ๏ปคอนเฟิร์มกํอน

ทําการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลาํนี ้โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู๎

รํวมเดินทางเป็นสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า หากทราบ

เวลาและสถานที่ที่แนํนอนกํอนเดินทาง 

อตัราคาํบรกิาร 

มหศัจรรย.์..ยโุรปตะวนัออก เยอรมนั ออสเตรีย เชค็ สโลวาเกยี ฮงัการ ี8 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

วนัเดินทาง จาํนวน ผูใ๎หญ ํ

เดก็อายตุ่าํกวาํ 

12 ปพีกักบั

ผูใ๎หญ ํ1 ทาํน 

เดก็อายตุ่าํกวาํ 6 

ปพีกักบัผูใ๎หญ ํ2 

ทาํน(ไมเํสรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

19 – 26 พ.ย. 2565 26+1 75,999 75,999 74,999 10,900 

4 – 11 ธ.ค. 2565 26+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ • สนามบนินานาชาติสวุรรณภมู ิ                         



รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีที่มีต๋ัวเครื่องบินแล๎วหักออกจากคําทัวร์ 20,000 บาท 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกบัทางเจ๎าหน๎าที่กํอนทําการจองคํะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทาํนออกเดนิทางพรอ๎มหวัหนา๎ทวัรค์นไทย *** 

 

 

อตัราคาํบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีที่โรงแรมไมํมีห๎องพักสําหรับ 3 ทําน ลูกค๎าจะต๎อง

เพ่ิมเงินเป็นห๎องพักห๎องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20  กก.ตํอ 1 ใบ (โหลดได๎ทํานละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ๎งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป๋า การสะสม

ไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

 คํารถโค๎ชนําเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมํอนุญาตให๎คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตํอวัน) 

 คําน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 

 คําธรรมเนียมการยื่นวีซําเชงเก๎น สถานฑูตจะไมํคืนคําวีซําให๎ทํานไมํวําจะผํานการพิจารณาหรือไมํก็

ตาม 

กรณีมีวีซําแล๎ว จะคืนเงินให๎ทําน 4,000 บาท 

 คําไกด์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ๎มครองคํารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับ

อุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํคุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัว

และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู๎เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 

อตัราคาํบรกิารไมรํวม 

 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 

 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซ่ึงอยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลคําเพ่ิม 7% 

**ทปิหวัหนา๎ทวัร/์ไกดท์อ๎งถิน่/คนขบัรถ ไมบํงัคบั ขึน้อยูกํบัความพงึพอใจของทาํน** 

 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 40,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการ

เดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน มิฉะน้ันถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระ

กํอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๏ป) 

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด  

 ยกเลิกน๎อยกวํา 45 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมํวํา

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 ยกเลิกน๎อยกวํา 30 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๏ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทํากํอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิคํามัดจําให๎ทั้งหมด 

ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทําการเลื่อน การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งน้ีทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 

กรณีวีซําที่ทํานยื่นไมํผํานการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได๎ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้น

ดังตํอไปนี้ 

 คําธรรมเนียมการยื่นวีซําและคําดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม๎วํา

จะ ผํานหรือไมํผํานการพิจารณา  

 คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซํา ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวี

ซํา หากทํานไมํผํานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ๎าออกต๋ัวมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมี

คําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตํ

ละสายการบิน) ถ๎ายังไมํ ออกต๋ัวทํานจะเสียแตํคํามัดจําต๋ัวตามจริงเทํานั้น  



 คําห๎องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎อง

โดนคํามัดจําห๎องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎อง

ยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให๎ทํานเข๎าใจ  

 หากทํานผํานการพิจารณาวีซํา แล๎วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคําใช๎จําย

ทั้งหมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มต๎น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือ 

ตํางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัท จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนนี้ เพราะเป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัท ฉะนั้น ทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% กํอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทจะทําการยื่นวีซําของทํานก็ตํอเมื่อในคณะมีผู๎สํารองที่นั่งครบ 10 ทําน และได๎รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน , 

ห๎องพักที่ได๎รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 20 

ทําน จึงจะสามารถยื่น วีซําให๎กับทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง 

 หากในชํวงที่ทํานเดินทางคิววีซํากรุ๏ปในการยื่นวีซําเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําเดี่ยว 

ซึ่งทาง ทํานจะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ๎าหน๎าที่ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตํางๆที่ใช๎ในการยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์

เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มีความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง 

และครบถ๎วน ตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว๎ (10 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง

บริษัทฯ และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของทําน 



 คณะผู๎เดินทางจํานวน 10 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 10 ทําน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํผํานการพิจารณาวีซําได๎

ครบ 10 ทําน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมดหลังจากหักคําธรรมเนียมการยื่นวีซําและคําใช๎จําย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทํานต๎องออกต๋ัวภายใน เชํน (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุก

ครั้งกํอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกต๋ัวภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบ

และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธ

ในการเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของ

บริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอํงเทีย่ว 

 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน 

บริษัทฯขอแนะนําให๎ทํานเปิดห๎องพักเป็นแบบ 2 ห๎อง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญํกับเตียงพับเสริม หรือไมํมีห๎องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมจะมีความแตกตํางกัน อาจทาํให๎ห๎องพักแบบเดี่ยวSingle ห๎องคูํ 

Twin/Double อาจจะไมํติดกันหรืออยูํคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมํมีอําง

อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลกัษณะแตกตํางกนั 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมอืงเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสํวนมากจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูํในภูมิภาคที่มอีุณหภูมิตํ่า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร๎อนเทํานั้น 



 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชํวงฤดูหนาว หากวันเดิน

ทางตรงกับวันเหลํานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 

หากทราบเวลาที่แนํนอนกอํนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือทํองเที่ยวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํ

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท๎วง,การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฏิเสธ

การเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตํางประเทศซ่ึงอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค๎าจะต๎อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบาง

รายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ,เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทน

ตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่

ระบุไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไมํสามารถเปลี่ยนช่ือได๎ 



 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นน้ีแล๎วทั้งหมด 

 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือ

ตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flightจะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคํา

ทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบนั ถึงจะยังไมํหมดอายุก็ตาม 

อาจทาํให๎ทํานโดนปฏิเสธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมํอนญุาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกอํนการจอง

ทัวร์วําทํานสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎หรอืไมํ ถา๎ไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยูํเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ๎

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผดิชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ(เลํมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถกูปฏิเสธใน

การเข๎า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** กอํนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอาํนเงือ่นไขการเดนิทางอยาํงถอํงแทแ๎ลว๎จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทาํนเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวาํ ทาํนรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตาํงๆของบรษิทัฯทีไ่ด๎ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

ในการยืน่วซีาํทางสถานทูตจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ๎นกวาํจะไดก๎ารรบัอนมุัตผิลวซีาํ ไมสํามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาใชไ๎ด ๎  ระยะเวลาในการพจิารณาวซีาํประมาณ  15  วันทาํการ ไมรํวมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทูต หรอื อาจชา๎หรอืเรว็กวาํกาํหนดขึน้อยูกํบัสถานทูต         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่วซีาํ 

เอกสารประกอบการยื่นคาํร๎องขอวีซาํ ในสํวนที่เปน็สําเนาผู๎สมัคร 

ไมํต๎องเซ็นรับรองสําเนาถูกต๎อง ประกอบด๎วยรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 

1.1 หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเลํมปัจจุบัน จะต๎องเหลืออายุการ

ใช๎งานเดินทางไป และกลับไมํน๎อยกวํา 180 วัน และมีหน๎าวําง 2 หน๎า (สําหรับวีซําสต๊ิกเกอร์) พร๎อม

สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง 2 ชุด  

 

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต๎องใช๎เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เทํานั้น 

ห๎ามใชห๎นงัสอืเดนิทางราชการ (สีน้ําเงนิ) หนังสือเดนิทางทตู (สีแดง) หรืออืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเลํมเกําตัวจริง ถ๎าเคยมีวีซําเชงเก๎นระยะเวลาไมํเกิน3 ปี  

ตัวอยํางหน๎าวีซําเชงเก๎น 

1. หนงัสอืเดนิทาง 



 

 

 

 

รปูถาํยส ีขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ที่มีพ้ืนหลังสีขาว (ไมํเกิน 6 เดอืน) ห๎ามซ้ํากับรูปถํายที่เคยทาํวีซํา 

ภาพใบหน๎าต๎องชัดเจน ไมํใสํหมวก,ไมํใสํแวํนและคอนแท็คเลนส์,ไมํยิ้มเห็นฟัน และห๎ามตกแตํงภาพ

ใดๆทั้งส้ิน       

ความยาวของใบหนา๎ตัง้แตํศรีษะจรดคาง  

อยูํระหวําง 3-3.5 เซนติเมตร 

ความกวา๎งของใบหนา๎  

2.5 แตํไมํเกิน 3 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ้านักอยู่ต่างประเทศ, ท้างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ

มีเงื่อนไข และ ข้อก้าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก้าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***  

2. รปูถา่ยส ี



ตัวอยาํงขนาดรปูถาํยทีต่รงตามสถานทตูกาํหนด 

 

 

 

3.1 Bank Statement ย๎อนหลัง 6 เดือน 

3.2 หากออกคําใช๎จํายให๎คนในครอบครัวต๎องขอ Bank guarantee จากธนาคารให๎บุคคลนั้นๆด๎วย        

หลักฐานทางการเงินช่ือและนามสกุลต๎องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต๎องตรงตามกับพาสปอร์ต และต๎องขอจาก

ธนาคารไมํเกิน 7 วันกอํนวันยื่นวีซํา 

**หมายเหตุ** ผู๎สมัครควรเลือกใช๎บัญชีออมทรัพย์ที่มีเงินอยูํในบัญชีไมํตํ่ากวํา 100,000 บาทขึ้นไป 

3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันท่ียื่นวีซํา 

3. หลกัฐานการเงนิ 

 



 

 

 

4.1 สาํหรบัเจา๎ของกจิการ  

ต๎องมีสําเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์  สําเนาทะเบียนการค๎า หรือ สําเนาจดทะเบียนบริษัท

(อายุไมํเกิน 3 เดือน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4.2 สาํหรบัทาํนทีท่าํงานบรษิทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสํช่ือของสถาน

ฑูต 

ต๎องระบุวันลาให๎ครอบคลมุตลอดชํวงการทํองเที่ยว ตําแหนํง และอัตราเงินเดือนที่ได๎รับ (ระยะเวลา

ของหนังสือรับรองต๎องไมํเกิน 1 เดือน) ต๎องมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต๎องระบุเป็น

ภาษาอังกฤษ 

4.3 สาํหรบันกัเรยีน หรอืนกัศกึษา 

ต๎องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เพ่ือแสดงให๎เห็นวําปัจจุบันกาํลังอยูํระหวํางการศึกษาเอกสาร

ต๎องระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 ตวัอยา่ง Bank Statement ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการทา้งาน 

 



 

 สําเนาทะเบียนบ๎าน 

 สําเนาบัตรประชาชน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ป)ี 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 

 ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา๎มีการเปลี่ยน) 

 

 
6.1 สูติบัตรฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 

6.2 กรณีเดินทางพร๎อมกับบิดา มารดา ต๎องยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา  

6.3 กรณีไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา มารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎อง

ขอจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา หรือมารดา ผู๎ไมไํด๎เดินทางจะต๎องไปยื่นความ

จํานงเพ่ืออนุญาตให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอ หรือเขต 

โดยมีนายอาํเภอ หรือผู๎อาํนวยการเขตลงลายมือช่ือและลงตราประทับจากราชการอยํางถูกต๎อง

ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 

 

ในการยืน่วซีาํทางสถานทูตจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ๎นกวาํจะไดก๎ารรบัอนมุัตผิลวซีาํ ไมสํามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาใชไ๎ด ๎ระยะเวลาในการพจิารณาวซีาํไมนํอ๎ยกวาํ  15  วนัทาํการ ไมรํวมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทูต หรอื อาจชา๎หรอืเรว็กวาํกาํหนดขึน้อยูกํบัสถานทูต 

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาใดๆ

ทั้งส้ิน  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น ข๎อมูลและเอกสารทุกอยํางต๎อง

เป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมํผํานทุกกรณี *** 

 

 

 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

 

6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ปี 

 



ขอ๎มลูคาํรอ๎งขอยืน่วซีาํ (โปรดระบขุอ๎มลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกขอ๎มลูใหค๎รบถว๎นทกุขอ๎ เพือ่เปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาวซีาํ ***** 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ๎มลูยืน่วซีาํ 

1.) ขอ๎มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางของผูเ๎ดนิทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเกํา(ถ๎ามี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

      

      วัน/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ขอ๎มลูของผูเ๎ดนิทาง และครอบครวั 

ที่อยูํปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดตํอได๎)   

________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   

_______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไมํได๎จดทะเบียน 

 หยํา          หม๎าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยํา ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ๎าทํานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูํสมรส 

ช่ือและนามสกุลคูํสมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

             



วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคูํสมรส   ________________________ 

สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ขอ๎มลูของผูเ๎ดนิทางเกีย่วกบัอาชพี, หรอืถา๎กาํลงัศกึษาอยู ํใหล๎งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอืน่ๆ ลงในชอํงวาํง 

3.1) ช่ือบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

__ 

3.2) ที่อยูํของบริษัทที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

__ 

3.3) งานปจัจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหนํง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________________

__ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ทํานกําลังศึกษาอยูํ  

_______________________________ 

 

       4.)  ขอ๎มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตาํงประเทศ 

4.1) ทํานเคยมีวีซําเชงเก๎นในกลุํมเชงเก๎นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ๎ามีโปรดระบุ) 

 มีวันที่ออกวีซาํ และวันทีห่มดอายุวีซํา ให๎ตรวจสอบที่หน๎าเชงเก๎นที่ทํานเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซํา  ___________________วันหมดอายุวีซํา  

___________________ 



ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซํา  ___________________วันหมดอายุวีซํา  

___________________ 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซํา  ___________________วันหมดอายุวีซํา  

___________________ 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซํา  ___________________วันหมดอายุวีซํา  

___________________ 

 

 ไมํเคยมีวีซําเชงเก๎น 

                       4.1.1) ถา๎ทํานเคยมีวีซําเชงเก๎น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลําสุด   

                    (ผู๎สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือลําสุด  

                      ไดจ๎ากหน๎าวีซําเชงเก๎นลําสุดที่ทํานเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลําสุด  ___________________ 

5.) คาํใชจ๎าํยในการเดนิทาง  

ออกคําใช๎จํายเอง    มีผู๎ออกคําใช๎จํายให๎   ระบุช่ือ   ความสัมพันธ์   

 


