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เวียนนา | พระราชวงัเชินบรุนน์ | ปราสาทเลดนิสซ่า | ปราสาทวาลติซา่ | โบสถ์โครงกระดกู  

ปราก | โรงกลัน่เบียร์ พลิส์เนอร์ เออร์เกล | เชสกี ้ครุมลอฟ | ล่องเรือแม่น า้ดานบู 

 

7 DAYS SPECIAL: AUSTRIA CZECH HUNGARY  
ออสเตรีย เชก ฮังการี 7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง    43,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 11 พ.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทางด้วยเท่ียวบนิท่ี EK 377 เวลา 03.30 น. 
และจะถึงดไูบ เวลา 07.15 น.** 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 3. เวียนนา – ปราสาทเลดนิสซา่ – ปราสาทวาลตซิา่ – เบอร์โน ่– คทุนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดกู – ปราก 
วนัท่ี 4. ปราก - พิวเซน – ชมโรงกลัน่เบียร์ พิลส์เนอร์ เออร์เกล – เชสกีค้รุมลอฟ 
วนัท่ี 5. เชสกี ้ครุมลอฟ – PARNDOF OUTLET – ปอ้มชาวประมง - บดูาเปสต์ 

วนัท่ี 6. บดูาเปสต์ – ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู – สนามบนิ 

วนัท่ี 7.  ดไูบ – กรุงเทพฯ 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – ช้อปป้ิง 
04.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเวียนนา โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 127 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 26 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.00 น. และจะถึงดไูบ เวลา 
12.25 น.** 

12.55 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าเข้าชมความ

งดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึ่งมีประวตัิการสร้างมา

ตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวน

ห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระ

โรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซึ่งได้รับการตกแตง่อย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของ

ฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนัน้พาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถูกท าลายไปใน

ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้น
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คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากนัน้แวะถ่ายรูปท่ีสวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (Stadtpark) เป็นสวนขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีกวา่ 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้

น้อยใหญ่ แล้วยงัมีรูปปัน้นกัดนตรีเอกของโลกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเท่ียวพกัผ่อนและยงั

ใช้เป็นท่ีออกก าลังกายอีกด้วย จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s 

Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแก้

บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้เชิญช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสินค้านานาชนิด 

อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯลฯ 

และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง

เวียนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม BOSEI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
เวียนนา – ปราสาทเลดนิสซ่า – ปราสาทวาลตซ่ิา – เบอร์โน่ –  
คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่แคว้นโมราเวีย (Moravia)ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเขตท่ีอุดม

สมบูรณ์ท่ีสุด เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกองุ่นท าไวน์ จนกระทัง่ถึงเขตพืน้ที่
วัฒนธรรมเลดนิสซ่า (Lednice – Valtice Culture Landscape) ครอบคลมุพืน้ท่ี 283.09 ตารางกิโลเมตร 
อยู่ในแคว้นโมราเวียใต้แวะถ่ายรูปด้านนอกกบัปราสาทเลดนิสซ่า (Lednice Castle)  ปราสาทเก่าแก่ท่ี
สวยงามและมีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศบนพืน้ท่ีกว่า 200 ตารางกิโลเมตร สร้างโดยราชวงศ์
ลิคเตนสไตน์ช่วงกลางศตวรรษท่ี 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ โกธิค ตอ่มาในศตวรรษท่ี 17 ได้ปรับปรุง
ให้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของเจ้าชายแหง่ลิคเตนสไตน์ โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบบารอค ชมบริเวณ
สวนของปราสาท และบริเวณไม่ไกลกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทวาลติซ่า (Valtice Castle) สร้าง
โดยราชวงศ์ลิคเตนสไตน์ เชน่กนั สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคผสมกบันีโอ โกธิค รอบๆบริเวณปราสาทตกแตง่
ด้วยสวน สนามหญ้า รูปปัน้ และ น า้พุดูสวยงามองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศขึน้ทะเบียน
ให้ ปราสาทเลดนิสซ่าและปราสาทวาลติซ่า รวมทัง้บริเวณสวนรอบปราสาท เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1996 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno)  เป็นเมืองเล็กแต่ก็จัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมี

หลายสิ่งโดดเดน่ทัง้ในแง่ศลิปวฒันธรรมและอาหารการกิน อาทิ  ไวน์ เบอร์โน โดดเดน่เร่ืองผลิตไวน์ คอไวน์
จากทัว่สารทิศมาท่ีน่ีเพ่ือชิมไวน์ ท่ีหาซือ้ง่ายมาก ท่ีพิเศษคือมีร้านช่ือ Vinarna ท่ีกดไวน์ออกจากถงัไวน์กัน
สด ๆ คอสรุาคงได้กร่ึมกนัทัง้วนั น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอล (St. Peter and Paul 

Cathedral) ท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา Petrov ท่ีสามารถมองเห็นวิวสดุสวยของเมือง เป็นจดุชมวิวท่ีโรแมนติกมาก 
มหาวิหารได้รับการบรูณะหลายครัง้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1794 – 1746 และได้ปรับเปล่ียน ให้เป็นไสตล์
บาร็อค แตพ่อถึงช่วงศตวรรษท่ี 19 – 20 มหาวิหาร ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แตถ่ึงจะบรูณะ
ปรับเปล่ียนไปอย่างไรความสวยงามสงาและความขลงัยงัคงอยู่ตราบจนทุกวนันี  ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองท่ีส าคญัและมีความสวยงามไมแ่พ้กรุงปราก เน่ืองจากเป็นเหมืองแร่
เงินของยุโรปมาตัง้แต่ยุคกลาง จึงท าให้เมืองนีมี้ความร ่ารวยไม่แพ้กรุงปราก และยังมีความสวยงามทาง
ธรรมชาตแิละสิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่ จนได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 น า
ท่านชมความสวยงามของโบสถ์ประจ าเมือง น าเข้าชมโบสถ์เซ็นต์บาบารา (St. Barbara Church) โบสถ์
สไตล์โกธิกท่ีนบัวา่สวยงาม และสมบรูณ์ท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งได้ก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1905 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 500 ปี จากนัน้น าเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec 

Ossuary) อนัโดง่ดงั สถานท่ีท่ีแปลกท่ีสดุในเมืองนีท่ี้ ขึน้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ท่ีแปลกท่ีสดุในโลก เน่ืองจากโบสถ์
นีต้กแตง่ไปด้วยโครงกระดกูมนษุย์กวา่ 70,000 ชิน้ กวา่ 40,000 คน ทกุอย่างท าขึน้จากกระดกูทัง้หมดไม่ว่า
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จะเป็นโคมไฟระย้า แทน่บชูา ไปจนถึงตราสญัลกัษณ์ตระกลู เหตผุลของการน ากระดกูมาตกแตง่คือ ตระกลู
ผู้ปกครองสญัชาติเยอรมนัมอบหมายให้ สถาปนิคช่ือ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดกูเพ่ือเป็น
การระลกึถึงการใช้ชีวิตอยา่งระมดัระวงั และส่ือให้เห็นวา่ความตายเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้  

 
น าท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซงึได้สมญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  NH PRAGUE หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 4 
ปราก - พวิเซน – ชมโรงกล่ันเบียร์ พลิส์เนอร์ เออร์เกล –  
เชสกีค้รุมลอฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองพิวเซน (Plzen) อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร์มากแห่งหนึ่งของภูมิภาค อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวสต์โบฮีเมียอีกด้วย นอกจากนี ้
แล้วเมืองพิวเซนยงัเป็นเมืองบ้านเกิดของเบียร์ย่ีห้อพิลส์เนอร์ อูร์เควลล์ (Pilsener Urquell) เบียร์ช่ือดงั
อีกหนึ่งย่อห้อ ท่ีปัจจบุนัคอ่นข้างมีช่ือเสียงมากในหมู่นกัด่ืมเบียร์ ชมโรงกล่ันเบียร์ พิลส์เนอร์ เออร์เกล 
(Pilsner Urquell Factory) เหมาะส าหรับผู้ ท่ีหลงใหลคลัง่ไคล้เบียร์ ท่ีน่ีมีเบียร์มากมายหลายรูปแบบให้
เลือกชิม นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมายงัเมืองโบฮีเมียซึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศเพ่ือ
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เย่ียมชมอนสุาวรีย์และโบสถ์ต่าง ๆ แตก็่สามารถพดูได้ว่านกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาเมืองนีเ้พ่ือเข้าชมโรง
กลัน่เบียร์ ท่ีตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองเล็กน้อยแทบท่ีจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะไม่สงัเกตเห็นประตทูางเข้าอนัโด่ง
ดงัซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของฉลากเบียร์ Plzensky Prazdroj’s ซึ่งท าให้เบียร์เออร์เกลกลายเป็นตราสินค้าจาก
สาธารณรัฐเช็ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งาม

แห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองนีต้ัง้อยูริ่มสองฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลาง
กวา่ 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senate Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ZLATY ANDEL หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 5 เชสกี ้ครุมลอฟ – PARNDOF OUTLET – ป้อมชาวประมง - บูดาเปสต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองปาร์นดอร์ฟ เพ่ือน าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลา
ท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตย์ในวนั
นัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน ** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) 

ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติท่ีมี อารยธรรม รุ่งเรือง
มานานกว่าพนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ” ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่างดงามติด
อันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก
โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลาย
พระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็น
กษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลงัคา
สลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเดน่ท่ีสดุในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระ
บรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น า้ดานบูได้อย่างดีปอ้มแห่งนีส้ร้างขึน้
ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL BUDAPEST CITY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอนัเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 
ปีมาแล้วท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงาม
เป็นท่ีร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะ
ได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 
วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใช้ในการสร้างได้ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั ** การล่องเรือขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยโูรตอ่ทา่น ** 

 น าเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 112 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 26 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 14.50 น. และถึงดไูบ เวลา 23.05 น. 
** 

23.20 น. ถึงสนามบนิดไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 376  

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 26 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 
น. ** 

13.15 น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ 7 DAYS SPECIAL: AUSTRIA CZECH HUNGARY 
ออสเตรีย เชก ฮังการี 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

13 – 19 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 29,900.- 6,900.- 

26 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 29,900.- 6,900.- 

11 – 17 พ.ย. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 27,900.- 4,900.- 

25 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 28,900.- 4,900.- 

02 – 08 ธ.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 28,900.- 4,900.- 

07 – 13 ธ.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 28,900.- 4,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
           รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 
          เจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยูต่่อจะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
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         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่เชก (ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวซีา่ในวนัยื่นจ านวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
8.   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัท
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ด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือ
เดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการ

เพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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