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อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก 

10 วัน 7 คืน 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 57,900.- 

เดนิทางเมษายน – กรกฎาคม 63 
เกาะเวนิส | โรวินจ ์| โอพาเทีย| อทุยานแหง่ชาตพิลิทวิเซ ่| ซาเกรบ | กราซ | เวียนนา | เชสกี ้ครุมลอฟ | คารโ์ลวี วารี | ปราก  
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร ้ 
วนัท่ี 3. เมสเตร ้– โรวินจ ์– โอพาเทีย 
วนัท่ี 4. โอพาเทีย - อทุยานแหง่ชาตพิลิทวิเซ ่– ซาเกรบ็  
วนัท่ี 5. ซาเกรบ็ – กราซ – ชอ้ปป้ิง – เวียนนา  
วนัท่ี 6. เวียนนา – เชสกี ้ ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวิค 
วนัท่ี 7. เชสกี ้บดูาโจวิค – มาเรียนสเ์ก ลาซเน – คารโ์ลวี วารี – ปราก  
วนัท่ี 8. ปราก – คทุนา ฮอรา่ – ปราก 
วนัท่ี 9. ปราก – สนามบิน 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
09.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK 135 

http://bit.ly/2NMk5YE
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13.25 น. ถึงสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
ตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเว
นิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต 
เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูค่กุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่อง
หนา้ตา่งที่สะพานนี ้ ซึง่เช่ือมตอ่กบัวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษ
ช่ือดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square)            
ที่นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยที่สดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้า่นไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอนัสดุแสน
โรแมนติกแห่งนีต้ามอธัยาศยั เช่น เดินเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของที่
ระลกึ อาทิเช่น เครือ่งแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิาร
มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นั่งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเก็ตตีห้มึกด า) จากน้ันเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่ Venice Mestre 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั RUSSOTT HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่3 เมสเตร้ – โรวินจ ์– โอพาเทยี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโรวินจ ์(Rovinj) ประเทศโครเอเชีย เมืองแสนสวยชายทะเลที่ตัง้อยูบ่นแหลมอีสเตรีย มีลกัษณะเป็นเกาะ
ที่แยกออกมาจากแผน่ดินใหญ่ แต่ไดม้ีการถมทะเลเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเดินทาง เมืองโรวินจน์ัน้เคยถกูปกครองโดย
ชาวเวเนเชียน จึงท าใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองนีม้ีกลิน่อายคลา้ยคลงึกบัอิตาลเีป็นอยา่งมาก จึงไดส้มญานามว่า 
"เวนิซแหง่โครเอเชีย"  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซนต ์อูเฟเมียร ์(St. Euphemia) แลนมารค์ส าคญัของเมืองแห่งนีท้ี่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นสไตลบ์าโรก 

และมียอดสงูตระหง่าน ถึง 61 เมตร ซึ่งสงูที่สดุในแควน้อีสเตรีย น าท่านเดินชมเมืองเก่าที่เต็มไปดว้ยความงดงามของตึกราม
บา้นช่อง ที่ตัง้เรียงรายเป็นตรอกซอยแคบๆ และที่พืน้ทางเดินนัน้ถูกปดูว้ยหินอย่างสวยงามและคลาสสิค จากนัน้น าท่านออก
เดินทางสูเ่มืองโอพาเทีย (Opatija) เมืองที่ไดร้บัสมญาณามว่าเป็น “ไข่มขุแห่งทะเลอาเดรียติค” มีบา้นพกัตากอากาศสไตล์
ออสเตรยีที่เรยีงรายอยูต่ามชายฝ่ัง  แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ันหญิง
สาวที่งดงามโดยมีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ  เที่ยวชมเมืองที่เต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัริมชายฝ่ังทะเลที่สดุแสนโร
แมนติค 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL PARIS หรอืเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันที ่4 โอพาเทยี – อุทยานแหง่ชาตพิลิทวิเซ่ – ซาเกรบ็ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1979 อุทยานแห่งนีม้ีพืน้ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 
ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ที่ป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรค์อยซถ์ึง 16 แห่งที่มีความ
งดงามแตกตา่งกนั น าทา่นเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่

ทะเลสาบเป็นน ้าแขง็จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงนิท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอทุยาน
แหง่นี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอทุยานตอนลา่งขึน้สูท่ะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติอนังดงาม
และความอลงัการของ Lower Lake ที่ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดิน
ชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เช่ือมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip จดุชมน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในอทุยานมี
ความสงูถึง 70 เมตร 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางมาที่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงดว้ย

เสนห่แ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแหง่ศิลปวฒันธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 11 ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้
ของที่ราบแพนโนเนีย ซึง่เช่ือมโยงไปยงับริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภมูิภาคแพนโนเนีย 
ท าใหส้ามารถติดต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลอาเดรียติกไดอ้ย่างดี และเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง 
อตุสาหกรรม และสถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตรข์องเมืองนีก็้เป็นพืน้ฐานที่ท  าใหซ้าเกรบเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
ยงัเป็นศนูยก์ลางการปกครอง การบริหาร และเป็นที่ตัง้ของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศอีกดว้ยปัจจุบนัชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเหมือนกบัชาวยโุรปที่เจริญโดยทั่วไป ทัง้การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบก็สะดวกสบาย และนิยมใชร้ถราง
เป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บน
ยอดวิหารตกแตง่อยา่งงดงาม มหาวิหารนีก็้ไดร้บัการบรูณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปรา่งมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-
โกธิค ดงัปัจจุบนั ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากการบรูณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 ชมจตัรุสัรูปป้ันนายพล บาน โจซิฟ เจลาซิค (Ban 

Josip Jelacic) ที่ถกูยกยอ่งวา่เป็นวีรบรุุษของประเทศ และบรเิวณนีป็้นศนูยร์วมความเจรญิตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั จตัรุสัแห่งนี ้
มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 อาคารท่ีรายรอบจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สดุก็ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 18 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PANORAMA ZAGREB HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
 

วันที ่5 ซาเกรบ – กราซ – ช้อปป้ิง – เวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองกราซ (Graz) เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศออสเตรยี รองจากกรุงเวียนนา ตัง้อยูร่มิแม่น ้าเมอร ์(Mur) ใน
อดีตเป็นเมืองหนา้ด่านที่มีป้อมปราการอนัแข็งแกรง่ไวป้้องกนัการรุกรานจากพวกเติรก์  เป็นศนูยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ
จากทกุสมยั ทัง้โกธิค เรอเนสซ์องส ์และบาโรก อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยักราซ มหาวิทยาลยัที่มีความเก่าแก่สรา้งขึน้ใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ปี ค.ศ. 1585 ในปัจจบุนัยงัคงอนรุกัษส์ิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ไวค้อ่นขา้งสมบรูณม์าก เนื่องจากวา่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 นัน้เมืองนี ้
ไมค่อ่ยโดนผลกระทบมากนกั ตอ่มาในปี ค.ศ. ตวัเมืองเก่าของกราซไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี 
และในปี 2003 ก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยโุรปอีกดว้ย น าท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) เขต
มรดกโลกซึง่เป็นศนูยร์วมของบา้นเรือนโบราณกว่า 1,000 เขา้ชมวิหารกราซ (Graz Cathedral) ภายนอกของวิหารถกูตกแต่ง
ใหด้เูรยีบง่าย แตเ่มื่อเขา้มาชมบรเิวณภายในนัน้ถกูตกแตง่อยา่งโออ่่า อลงัการ ดว้ยสไตลบ์าโรก และมีออรแ์กนขนาดใหญ่มีท่อ
จ านวนมากถึง 5,345 ทอ่ และวิหารแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัของบิชอบแหง่กราซ – เซคเคา (Bishop of Graz-Seckau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ 

เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 
NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  จากนัน้เดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของออสเตรยี 
ที่พกั 

 
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT VIENNA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 เวียนนา – เชสกี ้ ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวคิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร
โอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863 - 1869 แต่ตวัอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีก
ครัง้ในปีค.ศ.1955, จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่ง
พระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน น าท่านเขา้ชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ ์      ฮับสบวรก์ ซึ่งมีประวัติการสรา้งมาตัง้แต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี
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ค.ศ. 1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรง และพลบัพลาที่ประทบั ซึง่ไดร้บัการตกแตง่อย่าง
วิจิตรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮีเมีย เมืองที่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ า้วลั
ตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่
ส  าคญัแหง่หนึง่ของโลก จากน้ันน าชมบริเวณภายนอกปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือ
เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กว่า  700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอล
ตา-วา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น า้ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าทา่นเดินทางไปยงัเมือง เชสกี ้บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 

ที่พกั 
 

เดินทางเขา้สูท่ี่พกั SPA HOTEL VITA หรอืเทียบเทา่ 
 

วันที ่7 เชสกี ้บูดาโจวคิ – มาเรียนสเ์ก ลาซเน – คารโ์ลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมาเรียนสเ์ก ลาซเน (Marianske Lazne) ที่มีช่ือเสียงทางดา้นบ่อน า้แร ่น า้พรุอ้น ระดบัโลกอีกแห่งหนึ่ง
ของสาธารณรฐัเชก อีกทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "เมืองแหง่สปา" ที่ถกูโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และความสวยงามจากอาคาร
บา้นเรอืนรูปทรงเก่าโบราณทีด่คูลาสสคิใหค้วามรูถ้ึงสกึความโรแมนติกและนา่หลงใหล น าท่านชมและถ่ายรูปกบัลานน ้าพุเต้น
ระบ าหรอื ลานน ้าพุดนตรี ที่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมือง ซึง่ในทกุๆ  ชั่วโมงจะเปิดเพลงบรรเลงไปพรอ้มๆกบัการพวยพุง่ของน า้พ,ุ 
บ่อน ้าพุร้อนครีโซวี (Kížový pramen) หรอื ครอสสปรงิ เป็นบอ่น้ําพรุอ้นท่ีมีช่ือเสยีงและเก่าแก่ที่สดุที่สดุของเมือง โดยบ่อน า้พุ
รอ้นครีโซวี เป็นบ่อน า้พุรอ้นที่มีธาตุเหล็กสงู อีกทัง้ยงัมีความเช่ือว่าน า้ในบ่อนัน้ยงัมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการรกัษาโรค 
โดยเฉพาะโรคที่เก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภมูิแพด้ว้ย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางสู่เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรฐัเชก เป็นเมืองที่มี

ช่ือเสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางการบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าท่านเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกที่
จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอรซ์เลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ เดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรฐัเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งไดร้บัสมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแห่ง
อดุรทศิ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่8 ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองที่ส  าคญัและมีความสวยงามไมแ่พก้รุงปราก เนื่องจากเป็นเหมืองแรเ่งิน
ของยโุรปมาตัง้แตย่คุกลาง จึงท าใหเ้มืองนีม้ีความร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยงัมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสรา้งที่
เก่าแก่ จนไดร้บัการจดทะเบียนเขา้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ 1995 น าทา่นชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมือง
จากทางดา้นนอกของโบสถเ์ซ็นตบ์าบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธิกที่นบัวา่สวยงาม และสมบรูณท์ี่สดุแห่งหนึ่ง
ของประเทศ ซึง่ไดก้่อสรา้งมาตัง้แตปี่ 1388 และเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1905 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 500 ปี แวะถ่ายรูปดา้น
นอกกบัโบสถโ์ครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อนัโดง่ดงั สถานท่ีที่แปลกที่สดุในเมืองนีท้ี่ขึน้ช่ือว่าเป็นโบสถท์ี่แปลกที่สดุในโลก 
เนื่องจากโบสถน์ีต้กแตง่ไปดว้ยโครงกระดกูมนษุยก์ว่า 70,000 ชิน้ และมากกว่า 40,000 คน ทกุอย่างท าขึน้จากกระดกูทัง้หมด
ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบูชา ไปจนถึงตราสญัลกัษณต์ระกูล เหตผุลของการน ากระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผูป้กครอง
สญัชาติเยอรมนัมอบหมายให ้สถาปนิคช่ือ Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดกูเพื่อเป็นการระลกึถึงการใชชี้วิตอย่าง
ระมดัระวงั และสือ่ใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด ้
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปราก ชมสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้

ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับญุที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์
จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town 

Hall) ที่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆ
ชั่วโมง อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมือง ทัง้เมืองเก่า และเมืองใหมต่ามอธัยาศยั เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกลเ้มือง
เก่าอยา่งจุใจ น าชมด้านนอกปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใน
สมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918, มหาวิหารเซนตว์ิ
ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น 
พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นตน้, พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็น
หนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย อิสระใหท้่านเดินเลน่ย่านเมืองเก่า เลือก
ซือ้สินคา้พืน้เมือง เช่น เครื่องแกว้โบฮีเมียน หรือเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็น
ตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทียบเทา่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่9 ปราก – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบินวาคราฟ ฮาเวล ปราก เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.55 น. ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 140 
23.50 น. ถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
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วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
03.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 376 

คณะเดินทาง 10-19 เม.ย. 2563 เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภมิูด้วยเที่ยวบินที่ EK376 เวลา 12.50 น.  
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้เพยีง  

อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

10 – 19 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 39,100 9,900 

09 – 18 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 37,100 9,900 

14 – 23 ก.ค. 63 59,900 59,900 59,900 36,100 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

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) หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา

น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา
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ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวี

ซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจ

ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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 
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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) 

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 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

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)ุ……………. 
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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…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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