
 

 

CODE: QR101 EAST EUROPE ฟิน 5 ประเทศ◊ ◊เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เช็ก สโลวคั ฮงัการ ี8วนั 5คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 5 ประเทศกบัโปรแกรมทีน่า่เทีย่วมากทีส่ดุในปีนี ้

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของการ

สรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์แหง่ราชวงศ์

ฮบัสบ์รูก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยี  กรงุปราก ชมสะพานชารล์ส ์สะพาน

เก่าแก่สไตล์โกธกิทีท่อดขา้มแม่น า้วลัตาวาทีเ่ชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความ

งดงามอลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

ฮงัการ ี บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ย

ทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

 
 
 
 



 

 

   
  วนั

เดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24-31 ก.ค. 61 49,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

 

12,500 25  

4-11 ก.ย. 61 49,900 12,500 25  

18-25 ก.ย. 61 49,900 12,500 25  

9-16 ต.ค. 61 49,900 12,500 25  

18-25 ต.ค. 61 49,900 12,500 25  

15-22 พ.ย. 61 49,900 12,500 25  

29พ.ย. – 6 ธ.ค. 61 49,900 12,500 25  

6-13 ธ.ค. 61 53,900 12,500   25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

 FLIGHT:  

DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 

RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR980 DOH-BKK 01.55-12.55+1 
 
*หมายเหตุ: พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 15-22 พฤศจกิายน ,29 – 6 ธนัวาคม และ6 – 13 ธนัวาคม 61 

ไฟลท์ขากลบัจะเป็น QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.55-12.30+1 

 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

 

18.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อร ์
เวย์   โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
20.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR835  
23.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

 
วนัทีส่อง         สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ                            

                      อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านเดนิทางสู่โฮ

เอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมอืงเล็กๆ
ที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อน า
ท่านเดนิทางขึน้ปราสาทโดย Shuttle bus สูป่ราสาทเขา้ชมความสวยงาม

ของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle น าชมตน้แบบ
ของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้
ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สรา้งในสมัยพระเจา้ลุด

วจิที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมาก
ทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของโลก ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการ
ตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ เมนอูาหารทอ้งถิน่ขาหมูเยอรมนั  

 



 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 124 กม./2ชม.) และเป็นเมอืง
หลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับูรก์) และเป็นหนึง่ใน
เมอืงมั่งคัง่ที่สดุของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี 
จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง ทั ้ ง ด ้ า น
ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอก

เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
และเบียร ์น าท่านเทีย่วชมไฮ
ไลทเ์ด่นของเมอืงถ่ายรูปดา้น

นอก ไม่ว่าจะเป็น อลิอนัซ์ อารนี่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลทีไ่ดร้บัฉายาว่าเป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่าง
ลกัษณะที่ดูจะคลา้ยเรือยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ที่น่ัง และใชเ้ป็นสนามส าหรับการซอ้ม
และแข่งของทีมชาตเิยอรมนี นอกจากน้ี อลอินัซ ์อารน่ีา ยังมีสสีันจากการ

เปลีย่นสีไปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใชใ้นการสรา้งยาน
อวกาศขององคก์ารนาซ่าอีกดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) 
หอคอยสัญญาณวทิยุและโทรทัศน์ที่สูงถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมือง

มวินิค ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ ์
มาเรียนพลัสซ ์(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก่าที่เป็น
เหมือนจุดเริม่ตน้ของการท าความรูจ้ักกับมวินิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือน

พื้นที่ส าหรับงานพธิีตา่งๆ ที่ส าคญัของเมือง บรเิวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ี์
ท่านจะไดเ้ห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ไดใ้ชท้ าการแทน
ศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 สังเกตไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูงและการ

ออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต ศาลาวา่การเก่า (Old Town Hall) ตัง้อยู่ในบรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลสัซ ์อาคารสี

ขาวสะอาดหลงัน้ีเป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินิคมาตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผ่านมากว่า 700 ปี แตก็่ยังสวยและสง่าดว้ย
ศลิปะสไตลโ์กธคิ ถ่ายรูปดา้นนอก 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ เมนูอาหารจนี  

   ทีพ่กั: Holiday Inn Munich - City East Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์– ฮลัลส์ตทัท-์ Ceske Budejovice                                      

                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์รูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยีซึง่ตัง้อยู่
ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง144 กม. 
2.15 ชม.) ซึง่มวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลกัษณข์องออสเตรยี เนนิ
ภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชมเมอืงซาลบูรก์ทีม่ี
ชือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซคั 
)Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตี
กวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่วูลฟ์กงัอามาเดอสุ โมสาท  

 
 
 

 
 



 

 

 
(Wolfgang Amadeus Mozart) และยั ง เป็ นสถานที่ ถ่ ายท าของ
ภาพยนตเ์รื่อง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่ยิง่ใหญ่ฮอ

ลวิู๊ด  น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมิ
ราเบล ที่ มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่ โด่งดัง   ให ท้่ านเก็บ
บันทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าท่านขา้มแม่น ้าซาลสซ์ัคสู่ย่านเมอืง

เกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ที่ตัง้โดดเดน่อยู่บน  
เนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูปตอ่จากนัน้น าท่านชม บา้นเลขที ่9 
ถนน Geteidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ 

เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังน้ีมากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยู่อกีหลัง

หนึ่ง บา้นหลงัน้ีถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไม่ไกลจาก

กัน เป็น จตัุรสัเรสซิเดนท ์(Residenzplatz) เป็นจัตุรัสย่านกลาง
เมอืงอยู่ใกล ้ มหาวหิารแห่งเมอืงซาลสบ์วรก์ ( Salzburg Cathedral) 
มีน ้าพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณน้ี แลว้อสิระใหท้่านชม

รา้นคา้ทีร่ายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรือจะแวะสักการะมหา
วหิารของซาลบูรก์ ที่ตัง้อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดนิเที่ยวชมเมอืงเก่า
แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ด

ทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวที่ข ึน้ทะเบียนใหส้่วนที่เป็น
พระราชวังเชริน์บรุนน์ เมืองน้ีเต็มไปดว้ยรูปโมสารท์ เชน่ช็อกโกแลต 
ของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอย่างก็ตรารูปโมสารท์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่ อาหารทอ้งถิน่ Grilled Trout ปลาเทรา้ทย์า่ง  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม. 1.15ชม.  ) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง 
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เดนิเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืง 
Ceske Budejovice (ระยะทาง 221 กม. 3.15ชม.) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี5่ อาหารจนี  

   ทีพ่กั:  CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice - เชสกี ้ครมุลอฟ  - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี– ปราก สาธารณรฐัเช็ก                                                        

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) น าท่านชม
เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งาม
แห่งโบฮเีมยีเมืองที่ไดร้ับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็น

เมื อ ง ม รดก โลกใน  ค .ศ .1992 
(World Heritage) เมืองน้ีตัง้อยู่รมิ
สองฝ่ังของแม่น ้ าวัลตาวา ความ

โดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่
ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี  หลัง
ไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไว ้

ใหเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
โลก น าท่านถ่ายรูป ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตา

วา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลาง
เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน า้พุรอ้น (ระยะทาง 241 กม 3.30 ชม.) 



 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี7่ อาหารทอ้งถิน่  Roast Duck 

บา่ย เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เป็นเมืองที่อยู่ทางทศิตะวันตกของ
ประเทศเช็ก มีชือ่เสยีงในเรื่องบ่อน ้าแร่ การท าสปา และการท าเครือ่ง
แกว้ ชือ่เสยีงเหลา่น้ีท าให ้Karlovy Vary เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่จีุดขาย

เพือ่เยี่ยมชมน ้าพุรอ้นและสปาเป็นหลกั ว่ากนัวา่ ในสมัยพระเจา้ชารล์ส์

ที่ ๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผูค้น้พบบ่อน ้าแร่ของเมืองน้ีจากการไปตามล่า
กวางในป่า กวางตัวนัน้บาดเจ็บและตกลงไปในบ ่าน ้าแร่แห่งหนึ่ง เมื่อ

ตามไปดูกลับเห็นกวางวิง่หนีออกไปไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ จงึคาดว่าน ้าแร่
นัน้คงมีคณุสมบัตพิเิศษที่ท าใหก้วางหนีไปได ้และจากจ านวนบ่อน ้าแร่
น ้าพุรอ้นที่มเีกอืบรอ้ยบ่อ มเีพยีง ๑๒ บ่อที่ใชด้ืม่กนิ ทีเ่หลอืใชใ้นธุรกจิ

สปา เพือ่การบ าบัดรักษาโรคตา่งๆ และเพือ่ความงาม น่ี  จงึเป็นที่มาของน ้าแร่ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมอืงน้ี  น าเดนิชมเมอืง
คารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชือ่ที่มมีาแตส่มัยโบราณ 
เชญิท่านทดลองดืม่น ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ีปากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า ได ้

เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ระยะทาง 127 ก.ม.
2.15 ชม. ) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ
โรมแห่งอดุรทศิ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี8่ อาหารทอ้งถิน่  

   ทีพ่กั:  Hotel Duo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 ** ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในปรากตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาล** 
   

วนัทีห่า้           สะพานชารล์ส ์– ปราสาทปราก – กรุงบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)

เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดขา้มแม่น ้ าวัลตาวาที่เชื่อม
ระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ใน
สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 มี

ความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเด่น
ของสะพานน้ีก็คอืรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์ารอกที่ตัง้อยู่
สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึ่งในจ านวนน้ีมีรูปปั้นของเซนต์

จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปป้ันที่เก่าแกที่สุดบนสะพาน
สรา้งเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็นอกีสัญญลักษณ์หนึ่ง
ของกรุงปรากน าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้ง

ขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่ง
ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.
1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหา

วหิาร อาจไม่ไดร้ับอณุญาตให  ้เขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ทีสุ่ดใน
กรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่

เก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคญัในอดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่
2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับ
ของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่านชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลกึ

วางจ าหน่ายอยู่มากมาย   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี1่0 อาหารจนี  

บา่ย น าเดนิทางสู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) (ระยะทาง 328กม.3.15 ชม.)  เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของ
ประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับ

พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava castle) ซึ่งเป็นอาคารทรง
สีเ่หลีย่มผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึง่เคยถูกเพลงิ



 

 

ไหมเ้สียหายจากนั้นมีการก่อสรา้งเรื่อยมา และมีการก่อสรา้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี(ถ่ายรูปดา้นนอก) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี1่1 อาหารจนี 

  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั:  Holiday inn Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 

                       อาหาร เชา้, เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่2  

น าท่านเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
80กม. 1.15 ชม. ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทิวเขาสูงและพื้นที่
อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) 

ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก่ ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคาร
ไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่  อีก
ครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) 
ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มา

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 
จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20  จากนัน้เดนิทางไปน า
ท่านเขา้ชมความงดงาม
ของพระราชวงัเชินบ

รุ น น์  ( Schoenbrunn 
Palace) แห่งราชวงศ์ฮับ
สบวร์ก ซึ่งมีประวัติการ
ส ร ้า ง ม า ตั ้ ง แ ต่ ก ล า ง

คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-
1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการตกแตง่อย่าง

วจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็น
การแกบ้นต่อความทุกข  ์ยากของประชาชน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย              น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง196 กม. 3
ชม.)  เมืองหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรม
ของชนหลายเชือ้ชาตทิี่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้า

ดานูบ”   
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี1่3 อาหารจนี  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั: Mercure Budapest Buda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  
 

 



 

 

วนัทีเ่จ็ด         บดูาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ลอ่งแมน่ า้ดานูบ                                      

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่4 

                       จากนัน้น าชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ
อันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ น าท่าน
ชม โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิี
สวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มท

เธียสซึง่เป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผู์ท้รง
สรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สรา้งในสไตล์
นีโอ-โกธคิ หลงัคาสลบัส ี สวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถัด

จากโบสถ์เป็นอนุสาวรยี ์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรง
ม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่  11 ที่อยู่หนา้ ป้อม
ชาวประมง  (FISHERMEN’S BASTION) น าท่ านเขา้ชมป้อมปราการ  
ใหญ่โตที่มีจุดชมววิเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดเ้ป็นอย่างดี ป้อมแห่ง น้ีสรา้งขึ้นตั ้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่ม
ชาวประมงฮังกาเรียน ชมสะพาน Chain Bridge, Elizabeth Bridgeและ 

Parliament จากมุมสูง  จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืแม่น า้ดานูบอันเลอืงชื่อ
ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง600-800 ปีมาแลว้
ที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัว
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจาก

ประเทศองักฤษเชน่กนั 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5 อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย              หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่น าทา่นเช็คอนิเดนิทางกลบั 
17.30น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
23.50 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

01.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 
12.55 น.      เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.10 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:        QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR980 DOH-BKK 01.55-12.55+1 

*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 15-22 พฤศจกิายน และ29 – 6 ธนัวาคม 61  ไฟลท์ขากลบัจะเป็น  
                    QR200 BUD-DOH 17.30-23.50 // QR834 DOH-BKK 01.55-12.30+1 
 

 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นที่พัก ไปพัก

เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 



 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้ (สาธารณรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุก่อนน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปที่
ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ 



 

 

ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนด ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและชว่งเวลาที่อนุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายุ
ไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลงัศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วา่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้ับบุตรกับผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซี่าดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดา

หย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื

ของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไม่จดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ
ท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ด ิน เป็นตน้              (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผู ้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ตัวจริง หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้ึงปัจจุบันดว้ย) ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลับสู่
ภูมลิ าเนา 

** กรณีไม่มกีารอพัเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเท่านัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ตอ้งเขียนหนังสือรับชี้แจงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสือรับรอง

ค่าใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ที่ออกจาก

ทางธนาคารเท่านั้น )ฉ บับภาษาอังกฤษ (โดยระบุชื่อเจา้ของบัญชี บุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย สะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลา

ด าเนนิการประมาณ 3 วนั  และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกี

หนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่จัดการ
เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 



 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ 
กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทูตพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิท

ฯไม่สามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะถูกปฏเิสธวซีา่ได ้
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกุล,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่
คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีก
สมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะ
สง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
  

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ สาธารณรัฐเช็ก 

 โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4.เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  .............................................................................................. 
5. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู่ 

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
 



 

 

17. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


