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CODE: GCATK1 EAST EUROPE GERMANY CZECH AUSTRIA 9D 6N BY TK 
EAST EUROPE GERMANY CZECH AUSTRIA 9 วัน 6 คืน 

สัมผัสเส้นทางโรแมนติก 3 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก 
เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่มีความสวยงามสมกับเป็น Dream Destination 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 8 กก.    

ราคารวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั งที่เช็ก 
เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของ    การสร้างปราสาท

เทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์ มรดกโอลิมปิก Garmisch-Partenkirchen 

ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์อมตะ 
The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี  ครุมลอฟ เมืองเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่ง
ปราก  
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วันเดินทาง 

 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-11 ป ี
เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ปี ไม่
เสริมเตียง 

ราคาเด็ก  
0-2 ปี  

(Infant) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

 
ที่นั่ง 

 
หมายเหตุ 

3 - 11 เมษายน 65 72,900 72,900 64,400 47,900 
14,500 

15 ราคารวมวีซ่าและ
ตรวจ RT-PCR 

1 ครั งที่เช็ก 
14 - 22 เมษายน 65  75,900 75,900 67,300 50,900 15 
1 - 9 พฤษภาคม 65  75,900 75,900 67,300 50,900 15 

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท << 
 
 FLIGHT:  
 DEPARTURE:   TK069    BKK – IST  23.00 – 05.10 // TK1629 IST – MUC 06.55 – 08.30 
 RETURN       :   TK1888  VIE – IST  19.50 – 23.15 // TK068 IST – BKK 01.45 – 15.25   
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั น 4 ประต ู 10 เคาทเ์ตอร ์U สายการ
บิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อน
ขึ นเครื่อง  

 
ลูกค้าจ้าเป็นแสดงเอกสารดังนี  

1. บุคคลที่มีอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป จะต้องมี เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื อโควิด แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชมก่อน.
 การเดินทางหรือ การทดสอบแบบAntigen Rapid Test (ART) ภายใน )ภาษาอังกฤษทั งหมด) ชั่วโมงก่อนเดินทาง 48 
)ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) )บังคับใช้ 23 ธ.ค. 2564) 

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 
)the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอ
ผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด )ตนเองลูกค้าจัดเตรียมด้วย) 

3. กรอกแบบฟอร์ม Entry Of Germany ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมันนี  )บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน)  
4. EU Digital COVID Certificate )บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน)  )บังคับใช้ 1 ก.พ. 2565) 

23.00 น. น้าท่านเดินทา ท่าอากาศยานนานาชาติมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK069 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบิน  
TURKISH AIRLINES  

06.55 น. น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่QTK1629 
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมนั )เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น้าท่านเดินทางสู่ 
เมอืงมวินคิ )Munich) )ระยะทาง37กม.45นาท)ี  อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมน ีเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ )รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมี
พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ จากนั นแวะเก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์อีกแห่งที่ส้าคัญของเมืองมิวนิค ที่

นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โบสถเ์ซนตป์เีตอร์ St. Peter Church เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จุด
ตั งต้นมีมาตั งแต่ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครั ง จวบจนมาถึงปี ค.ศ.1837 ที่พร้อมสมบูรณ์ทั งจิตรกรรม
ฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ และเยี่ยมชม มหาวหิารเฟราเอน Frauenkirche Cathedral ถูกสร้างขึ นในปี ค.ศ. 
1468 เป็นทั งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นที่ตั งของหลุมศพเจ้าชายหลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถึง
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นส้าหรับคนที่มาท่องเที่ยวในมิวนิคค่า มหาวิหาร
นี ตั งอยู่ในย่าน Old Town ใกล้กับ จตรุสัมาเรยีนพลทัซ ์)Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั งที่สอง ที่นี่ถูกท้าลายและ
ได้บูรณะใหม่ภายหลัง ในอดีตพื นที่นี เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นท่ีตั งของ New Town 
Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย 
ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น ้าพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่1) 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก -  เมืองมิวนิก -  St. Peter Church -   

                 Frauenkirche Cathedral - Marienplatz - ศาลาว่าการ New Town - เมือง เบดโทรซ์ -   

                Kalvarienberg Kirche - เมืองการ์มิช - Garmisch-Partenkirchen -  Parish Church St.  

                 Martin -  Fruhling Strasse                                                                                             อาหาร เที่ยง,เย็น  
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 น้าท่านออกเดินทางผ่านเมืองในหุบเขาอันงดงามเข้าสู่ เมือง เบดโทรซ ์Bad Tölz (ระยะทาง 52 กม.ใช้เวลา 1 ชม.)  ค้า
ว่า Bad ในภาษาเยอรมันนั นไม่ได้แปลว่า เน่า เสีย เลว ร้าย เหมือนภาษาอังกฤษ แต่กลับแปลว่า Bath คือ ที่อาบน ้า มี
หลายเมืองที่มีค้าว่า Bad น้าหน้า ซึ่งหมายความว่าเมืองนั นเป็นเมืองสปาหรือเมืองที่มีสถานท่ีบ้าบัดและฟื้นฟูร่างกายโดย
การใช้น ้าแร่ น้าท่านชม โบสถบ์นโกรธา )Kalvarienberg Kirche) ตั งตระหง่านอยู่เหนือหุบเขาแม่น ้าโดยมียอดแหลม
ทองแดงบาง ๆ ชม Marienstift เป็นอาคารเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าของ Bad TölzในUpper Bavaria เป็นพื นที่ทางตอน
ใต้สุดตอนใต้ของการพัฒนาจตุรัสตลาด และด้วยส่วนหน้าอาคารทางทิศตะวันตกที่ทาสีอย่างสวยงาม ท้าให้มองเห็น
ทิวทัศน์จาก สะพานอี ซาร์และสะพานอีซาร์ไปจนถึงเมืองเก่าของ
โทลซ์ น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น 
)Garmisch- Partenkirchen) (ระยะทาง 56 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) 
เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ตั งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศ
เยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-
Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE 
ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนก้าแพง ให้ท่าน
ได้เก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม น้าท่านชม มรดก
โอลิมปกิ Garmisch-Partenkirchen ซึ่งท้าให้เมืองนี เป็น
จุดหมายปลายทางของกีฬาฤดูหนาวยอดนิยมของยุโรป ชาเล่ต์
และอาคารที่มีสีสันของชุมชนหลายแห่งถูกสร้างขึ นโดยเฉพาะ
ส้าหรับงานนี และยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี  ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุด 
ได้แก่ สนามกีฬาโอลิมปิก บน Gudiberg ระบุได้อย่างง่ายดายโดย
สกีกระโดดและยังคงใช้ในช่วงฤดูสกีส้าหรับการแข่งขันระหว่าง
ประเทศและท้องถิ่น ชม โบสถใ์หม ่Parish Church St. Martin 
สร้างขึ นในปีพ. ศ. 1733 และมีการตกแต่งภายในแบบบาร็อคที่
ซับซ้อน Alte Pfarrkirche แปลว่า "โบสถ์เก่าแก่" ราวกับว่ามันควรจะมีต้นก้าเนิดในศตวรรษที่ 15 อิสระชมความงาม 
Fruhling Strasse ที่มีช่ือเสียง ระเบียงที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม บ้านที่สร้างขึ นในศตวรรษที่ 18 เป็นหลัก ไม่ว่าจะ
มองไปทางใดจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง สีสันสดใสที่ด้านหน้าอาคาร การสร้างสรรค์ทางศิลปะเหล่านี ล้อมรอบเขต
ประวัติศาสตร์ของ Garmisch น้าท่านชม โบสถ ์เซนต์แอนตนั Wallfahrtskirche Sankt Anton เป็นฉากหลังที่มี
ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองสปาและทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาว บรรยากาศอัน
เป็นเอกลักษณ์ในโบสถ์แสวงบุญเซนต์แอนตันนั นคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชม 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่2) 
 ที่พัก :Hotel Atlas Sport 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที่3)  
น้าท่านเดินทางขึ นรถมินิบัสเพื่อขึ นเข้าชม ปราสาทนอย
ชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle  (ระยะทาง  62 
กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญงินทิรา
ในดสินยี์แลนด์ ตั งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของ
กษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้าง
ปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้อง
ต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่4) 
 น้าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอนิสบ์รคุ (Innsbruck) )ระยะทาง 111 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นที

โรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรยี ตั งอยู่ริมฝ่ังแมน่ ้าอนิ ซึ่งค้าว่าอินส์บรูคนั น แปลว่าสะพานแห่ง
แม่น ้าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองคา้ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส้าคัญ
ของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที ่4 ในช่วงต้นศตวรรษ  ที ่15 ส้าหรับเป็น
ที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล เดินไปจนสุดถนนจะเห็น เสาสูงและสวย อยู่อีกฟากของถนน นั่นคือ St.Anne’s 
Column สร้างขึ นในปี 1706 เพื่อเฉลอมฉลองการถอยก้าลังหลังของทหารบาวาเรียน 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่5) 
 ที่พัก :Alphotel Innsbruck 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที6่) 
น้าท่านออกเดินทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์)Hallstatt) )ระยะทาง 249 
กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสน  สวย อายุกว่า 
4,500 ปี เมืองที่ตั ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมน
ติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี ว่าเป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื นที่มรดกโลกของ UNESCO 

วันที่สาม    เมืองการ์มิช - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรุค -  Golden Roof -  St Anne’s Column                   

                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

วันทีส่ี ่        เมอืงอนิสบ์รคุ - ฮลัลส์ตทัท ์- เมอืงซาลซ์บรูก์ – สวนมริาเบล - บ้านเลขที ่9 -  Residenzplatz -   

                    Salzburg Cathedral                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                
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Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆที่ เซ็นทรลัสแควร ์)Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดด
เด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี  เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่7) 
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลซบ์รูก์ )Salzburg ))ระยะทาง  71 กม.ใช้เวลา 1 .30 ช .ม)  ซึ่งตั งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค 
ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น้าท่าน 
ชมเมอืงซาลบรูก์ ที่มีช่ือเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึง
ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบูซ์ร์กตั งอยู่บนฝั่งแม่น ้าซาลซัค (Salzach) และ 
มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang 
Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าของภาพยนต์เรื่อง 
The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั น 
น้าท่านชม สวนมริาเบล)Mirabell garden ) ภายในบริเวณวังมิรา
เบลที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพ
ประทับใจ จากนั นน้าท่านข้ามแม่น ้าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและ
สามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั งโดดเด่นอยู่บนเนิน
เหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั นน้าท่านชม บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse  บ้านสีเหลืองเลขท่ี 9 เป็นสถานที่ท่ี
โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี ถูกดัดแปลงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตรุสัเรสซเิดนท ์)Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่าน
เมืองเก่าอยู่ใกล้ มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซ์บรูก์( Salzburg Cathedral) มีน ้าพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี  แล้ว
อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์ก ที่ตั งอยู่ตรงจัตุรัส
กลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยูเนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่ง
ก็เป็นปีเดียวที่ขึ นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี ของฝากของที่ระลึกต่างๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่า
ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบทั งหมด 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่8) 
 ที่พัก :Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที9่) 
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงมรดกโลกเชสกี  ครมุลอฟ )Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรฐัเชก็ )ระยะทาง217กม.ใช้เวลา3
ชม.) น้าท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮีเมยีเมืองที่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.
1992 (World Heritage) เมืองนี ตั งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น ้าวัลตา
วา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั งแต่ยุคกลางกว่า 300 

วันที่ห้า       เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเชสกี  ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ -  Church Of St. Vitus -  Fountain  

                  and Plague Column - เมืองพิลเซน -  Cathedral St.Bartholomew -  Marian Column  

                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  
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ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก น้าท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุ
มลอฟ )Cesky Krumlov Castle) ซึง่สร้างขึ นเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั งอยู่ริมฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา )Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน ้าฝ่ังตรงข้าม
เป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั นให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถเ์ซนตว์ิทสัเช
สก ีกรมุลอฟ )Church Of St. Vitus) ถือเป็นโบสถ์ที่สถาปัตยกรรมสวยงามปลายโกธิคที่ส้าคัญอีกแห่ง โดยในช่วงปี 
ค.ศ.ในปี 1995 โบสถ์ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นอนุสาวรีย์วัฒนธรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐเช็ก บอ่น ้าพุเกา่แกย่า่น
จตัรุสัใจกลางเมอืงเกา่ )Fountain and Plague Column) สถานที่ส้าคัญทางศิลปะหลักอีกแห่ง ตั งอยู่ในย่านใจกลาง
จัตุรัสในตัวเมือง มีเสาเรียงรูปปั้นของพระแม่มารีและนักบุญแปดคนนักบุญ โดยรูปปั้นดังกล่าวที่อยู่บริเวณน ้าพุจะเป็นผู้
คอยช่วยเหลือและผู้ปกป้องโรคระบาดอีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่10) 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงพลิเซน )Pilsen) )ระยะทาง159กม.ใช้เวลา2.30ชม.)  เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสาธารณรัฐเช็กใน

แคว้นชื่อเดียวกันทางตะวันตกของเมืองที่มีประชากรประมาณ 2 แสนคน เมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงจากเบียร์ Pilsner เบียร์
แบบฉบับโบฮีเมียนที่ผลิตมาตั งแต่ปี 1842 และในเขตเมืองเก่าที่รายล้อมด้วยอาคารศิลปะแบบเรอเนสซองส์อันงตงาม 
นอกจากนี เมืองนี ยังได้รับแต่งตั งให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยโรปประจ้าปี 2015 ร่วมกับเมือง Mons ของ
ประเทศเบลเยี่ยม ชม Cathedral St.Bartholomew สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของพิลเซ่นหินก้อนแรกของอาคารประเสริฐ
แห่งนี ถูกวางในปี 1885 ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์หลายแห่งในยุโรปมหาวิหารนี เหมือนกันเมื่อตอนที่มันถูกบวชซึ่งท้าให้มันเป็น
หนึ่งในวัฒนธรรมประจ้าชาติของประเทศ น้าท่านชม Marian Column เพื่อร้าลึกถึงชัยชนะของราชวงศ์ฮับส์บูร์กเหนือ
ชาวสวีเดน เสาสูง 52 ฟุตมีรูปปั้นพระแม่มารีล้อมรอบด้วยเทวดาสี่องค์ มันยืนอยู่ในจัตุรัสเป็นเวลา 250 ปีจนถึงปีพ. ศ. 
2461 เม่ือชาตินิยมเช็กมองว่าคอลัมน์นี เป็นแบบอย่างของระบอบฮับส์บูร์กและท้าลายมัน อย่างไรก็ตาม หลังจาก 20 ปี
ของการรณรงค์โดยผู้สนับสนุนคอลัมน์ แบบจ้าลองของเสาแมเรียนก็ถูกสร้างขึ น 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่11) 
 ที่พัก :Hotel Astory Plzeň 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที1่2) 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี)Karlovy Vary) เมอืงน า้พรุอ้น )ระยะทาง81กม1.30 ชม.) น้าท่านไปยัง The 
Mill Colonnade เป็นสถานที่ที่มีบ่อน ้าพุร้อนถึง 5 แห่งในอาคารเดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบ่อน ้าร้อนที่
สร้างเป็นลายฉลุสีขาว มีลวดลายที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เม่ือมาเยือนบ่อน ้าร้อนแต่ละบ่อคือการ
ชิมน ้าแร่ธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป อีกทั งที่นี่ยังมีภาชนะพิเศษส้าหรับดื่มน ้าแร่อีกด้วย เรียกว่า แก้วพอร์ซเลน ซึ่ง
เป็นแก้วที่มีลักษณะคล้ายกาน ้า โดยพอร์ซเลนแต่ละบ่อก็จะสร้างขึ นมาแตกต่างกันให้เหมาะสมกับน ้าแร่ในบ่อนั นๆ ซึ่ง

วันทีห่ก      เมอืงพลิเซน - เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี-  The Mill Colonnade -  St.Peter and Paul Cathedral – กรงุ   

                  ปราก - ปราสาทแหง่ปราก - Charles Bridge -  The Powder Tower & Municipal House 

                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                       
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นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแก้วพอร์ซเลนเป็นของที่ระลึกอีกด้วย และน้าท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่งเป็น
อังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป้นลานน ้าพุเต้นระบ้าโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul 
Cathedral เพื่อถ่ายรูป  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่13) 
ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก )Prague) (ระยะทาง 129กม 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ น้าท่านชม ปราสาทแห่งปราก 
)Prague Castle) ที่สร้างขึ นอยู่บนเนินเขาตั งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ 
Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นท้าเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั งแต่
ปี ค.ศ.1918 จากนั นน้าท่านเดินทางไปชม สะพานชาร์ลส์ 
)Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้าม
แม่น ้าวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town 
สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จ
สมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี ก็คือรูป
ปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจ้านวนนี มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโป
มุก )St.John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแกที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนี เปรียบเสมือนเป็นอีก
สัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก น้าท่านชม ซุ้มประตูเมือง )The Powder Tower & Municipal House) ส้าหรับ 
Powder Tower หรือ Powder Gate เป็นหอคอยโกธิคในปรากสาธารณรัฐเช็ก โดยเป็นหนึ่งในประตูเมืองดั งเดิมที่กั น
ระหว่างย่านเมืองเก่าและย่านเมืองใหม่ออกจากกัน ส่วนอาคาร Municipal House เป็นอาคารเทศบาล ที่เป็นที่ตั งของ 
Smetana Hall ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกหนึ่งในกรุงปราก ตั งอยู่ที่ถนน Náměstí Republiky ถัด
จาก Powder Gate ในใจกลางเมือง ปัจจุบันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดัง  
เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตัว ตามคลนิกิทีบ่รษิัททวัรจ์ัดหาไวใ้ห้ สามารถใชผ้ลตรวจ RT-PCR นี  สา้หรบั
การกรอก Thailand pass เดินทางกลบัเขา้ประเทศไทยได้ 72 ชัว่โมง  

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่14) 
 ที่พัก :Iris Hotel Eden 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที1่5) 
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบอรโ์น )Brno) )ระยะทาง207กม.ใช้เวลา3
ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมืองหลวงของ
ประเทศเช็กเกียซึ่งเป็นท่ีรู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยใหม่
เช่น Villa Tugendhat ตั งอยู่บนเนินเขาท่ีเด่นตระหง่านอยู่ในตัว

วันที่เจ็ด      กรุงปราก - เมืองเบอร์โน - Cathedral of St. Peter and Paul – กรุงเวียนนา -  St. Stephan’s  

                  Cathedral - พระราชวังฮอฟบวร์ก -  Vienna State Opera - Karntner Strasse       

                                                                                                                                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  
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เมือง ชม Cathedral of St. Peter and Paul ซึ่งเป็นโบสถ์ตั งอยู่บริเวณ Petrov Hill ใจกลางเมืองของเบอร์โนและไม่ไกล
จาก Denis Gardens เลย โดยโบสถ์แห่งนี ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งก่องสร้างที่ถูกสร้างขึ นในสไตล์ South Moravia  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร )มื อที่16) 

 น้าท่านเดินทางสู่ กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี )ระยะทาง136กม.ใช้เวลา2ชม.) ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื นท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน )Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วย
อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้
ถูกท้าลายไปในระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 และเปิดใหม่  อีกครั งในปี ค.ศ.1955 น้าท่านชม มหาวหิารเซนตส์ตีเฟน )St. 
Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่ง
เวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์
ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี มาตั งแต่ปี 1147 น้าท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวงัฮอฟบวรก์ )Hofburg 
Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พ้านัก
และท้าเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปรา่ )Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูป
ปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช็
อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมี
ร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร )มื อที่17) 
 ที่พัก :Best Western Plus Amedia Wien 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม )มื อที1่8) 
น้าท่านชม โบสถ์ Votivkirche หลังจากการพยายามลอบ
สังหารจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟในปี พ.ศ. 2396 อาร์คด
ยุคเฟอร์ดินานด์แม็กซิมิเลียนน้องชายของจักรพรรดิได้
เริ่มการรณรงค์เพื่อสร้างคริสตจักรเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่
ช่วยชีวิตจักรพรรดิ เงินทุนส้าหรับการก่อสร้างได้รับการ

วันที่แปด    กรุงเวียนนา - โบสถ์ Votivkirche -  Vienna City Hall - McArthurGlen Designer Outlet in  

                 Parndorf - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - ท่าอากาศยานอิสตันบูล                                             อาหาร เช้า  
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ร้องขอจากทั่วทั งจักรวรรดิ คริสตจักรได้รับการอุทิศในปี พ.ศ. 2422 เน่ืองในวันครบรอบเงินของจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟ
และจักรพรรดินีเอลิซาเบธภรรยาของเขา ชม ศาลาวา่การกรงุเวยีนนา )Vienna City Hall) หรือที่เรียกว่า Rathaus เป็น
หนึ่งในอาคารที่สวยงามท่ีสุดในบรรดาอาคารเก่าแก่จ้านวนมากในกรุงเวียนนา ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความงาม
สง่าทั งภายนอกและภายในของตัวอาคาร ผสานกับบรรยากาศโดยรอบที่รื่นรมย์ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่
ควรพลาดเมื่อมีโอกาสไปเยือนนครแห่งศิลปะแห่งนี  จากนั นได้เวลาช้อปปิ้งน้าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออนเตรยี เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 

19.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที ่TK1888 
23.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

01.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  เทีย่วบินที ่TK068 
15:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

“ ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลกา้หนด แบบ **Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทา้การจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5 เพือ่รอผลการตรวจหาเชื อโควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 
***************************** 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วง
เทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู้จดัจะปรบัเปลีย่นโดยคา้นงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ) Update 20 มกราคม 2565 ) 
► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย )บงัคบัใช ้12 ม.ค. 2565) 
ผู้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 
1 . บุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องแสดงผลการตรวจเชื อโควิด 

 
ผู้เดนิทางจากประเทศไทยทกุคนที่มอีายตุั งแต ่6 ปชีึ นไปตอ้งปฎบิตั ิดงันี 
1. ผู้เดินทางจ้าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อน
เครื่องออก น้ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เค้าท์เตอร์สายการบิน หรอื 
2. เอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่้ากว่า 14 วัน 
เฉพาะ BioNTech/Pfizer , Moderna , AZ และ J&J )สามารถฉีดไขว้ได้)  
3. ผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิต ดังกล่าว 1 โดส หรอื 
4. ประวัติการป่วยจากการติดเชื อ )ผลการตรวจพบเชื อ แบบ RT-PCR อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เดิน 6 เดือน) 

วันที่เก้า       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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5. บุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเดินทางเข้าประเทศพร้อมผลตรวจเชื อโควิด )ตรวจด้วยวิธี 
RT-PCR หรือการตรวจเชื อด้วย ATK) และต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อยหนึ่งท่าน) 
► เอกสารทีต่อ้งทา้การเตรยีมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  )อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม 
4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันท่ี 5 พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัน ีสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี)Bundespolizei) ก้าหนดใหพ้ลเมอืงและชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิ
ทางเขา้มาในเยอรมนันจีะเดนิทางเข้าประเทศจะตอ้งกรอกที่เวบ็ไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE www.einreiseanmeldung.de 
และน้าเอกสารยืนยันการลงทะเบียนยื่นให้กับผู้ให้บริการคมนาคม )สายการบิน) หรือต้ารวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
)Bundespolizei) ตรวจสอบ เมื่อเดินทางเข้าประเทศ 
► ผู้เดนิทางเข้าประเทศเยอรมันน ีจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ 
โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉดีวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วัน  
ชนดิของวคัซนีโควด -19 ทีป่ระเทศเยอรมนันรีบัรอง ม ีดงันี   
Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH )Comirnaty) – 2 เขม็ 
Moderna Biotech Spain, S.L. )Spikevax) – 2 เข็ม 
AstraZeneca AB, Schweden )Vaxzevria) – 2 เข็ม 
Janssen-Cilag International NV )COVID-19 Vaccine Janssen) – 1 เขม็ 
- วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขว้ได้ 
:ผู้ทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนิดทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถ้วนหาก► 
วคัซีนทีใ่ช้ไดร้บัการอนมุตัจิากทางการในเยอรมันนี  ) European Medicines Agency (EMA) และสหภาพยโุรป  
หรอือยูใ่นรายการใช้ในกรณฉีกุเฉนิของ WHO  
Vaxzevria + Comirnaty – 2 เข็ม 
Vaxzevria + Spikevax – 2 เขม็ 
Comirnaty + Spikevax – 2 เข็ม 
Spikevax + Comirnaty – 2 เข็ม 
Authorisation No. EU/1/20/1528 2 
COVID-19 Vaccine Janssen + Comirnaty – 2 เข็ม 
COVID-19 Vaccine Janssen + Spikevax – 2 เขม็ 
AstraZeneca 
BioNTech/Pfizer 
Moderna 
Novavax 
►EU Digital COVID Certificate 

http://www.einreiseanmeldung.de/
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1. อนุญาตแก่การใช้วัคซีน BioNTech Pfizer Comirnaty และวัคซีน Moderna Spikevax ส้าหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ผู้ปกครอง
สามารถรับใบรับรองเหล่านี และจัดเก็บไว้ในแอพสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองได้ 
 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
ชั นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง )Passport) 
2. VISA (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 

ขั นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ้าเป็นตามรายละเอียดขั นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” ส้าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19  
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
ขั นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั งหมดรวมถึง  “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดิน
ทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1  คืน และวันที่ 5 เพื่อรอ

ผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
ขั นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื อโควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 15 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม )ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ ก่อนทกุครั ง มิฉะนั นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั งสิ น  
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► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 35,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 5,000 บาท )รวมมัดจ้า 40,000 บาท) 
 กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์
ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั น 
**ส้าคัญ**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6  เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ้านวนหน้

หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า** )กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ  **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า  
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี   และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น   รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  
 

อัตราค่าบริการนี รวม  
)บริษัท ด้าเนินการให้ กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP )3ท่าน) อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง )มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึ นเครือ่งได ้8 กโิลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวันที ่ ของการเดนิทาง 61 ครั งทีเ่ชก็ (สามารถใชส้้าหรบัเดินทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีด้วย) 
8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี  โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณลีกูคา้ติดเชื อโควิด-19 หรอือบุตัเิหตุ
ตา่งๆ ซึง่เกดิขึ นภายในวันเดินทาง และลกูคา้ตอ้งทา้การรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่นั น (เขา้รับ
รกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื อประกัน
เพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจน้าเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัท
ฯ 
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9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ )กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่า VISA เชงเก้น )CZECH) 5,000 บาท 
8. ค่าทิปไกด ์คนขับรถ ท่านละ 50 EURO  หรือ 1,800 บาท /ท่าน ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  
9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ คืน 1และวันที ่5 และค่าตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง พร้อมรถรับส่ง

สนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต)วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั งหมดกอ่นทา้การจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจ
ของผู้จัดก้ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
1 2  . การประกันภัย  บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย 
Group tour บูกี   ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจนา้เทีย่ว  ที่บังคบัใหบ้รษิทันา้เทีย่ว ท้าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดินทางเท  ่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจ
ของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น) Czech Republic) 
ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่าวันท้าการ 15-10  

 **ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  ** โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าท่ี 
เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่้ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ้านวนหน้าเหลืออย่าง
น้อย 2-3  หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า   )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด้าเนินการท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้า
หน้าที ) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อน้าไปแสดงต่อสถานทูต 

 
2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด  2 x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน  3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้าม

สวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช้ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   )ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ) 
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3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี)  

 - ส้าเนาบัตรประชาชน/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย)  
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม  ) ถ้าม ี)ท่านจ้าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนสมรส /ส้าเนาทะเบียนหย่า/ ส้าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถ้าเคยมี การเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย) จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั น  หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้

บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา   หาก
เด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส้านักงานเขต  /อ้าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน   ) พร้อมแนบส้าเนา
พาสปอร์ต  )มารดา-ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการเขต  ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค้าร้องขอวีซ่า บิดามารดา จ้าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร -
 และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่ากรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง  จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า  และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท้างานปัจจุบัน )เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า) 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท้างานปัจจุบัน   โดยระบุต้าแหน่งงาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท้างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป )โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก้าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ้านาจอย่างชัดเจน  )เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ  ใช้ส้าเนาใบทะเบียนการค้า  )พค .0403 ) , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ  )DBD ),  )คัดส้าเนาไม่

เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน , ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน )เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส้าเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี    ในกรณีที่ไม่ได้
เดินทางร่วมกันกับสาม ีจ้าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี )  Sponsor Letter)  ระบุชื่อ-สกุล     วัน เดือน ปีเกิด  ของสามี
และบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
4.6  กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ  )Freelance ), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ้าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน้าตนเอง ชี แจงรายละเอียดการท้างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่าย
ร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
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5. หลักฐานการเงิน 
5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ้า    )บัญชีส่วนตัว  ) รายการเดิน
บัญชีย้อนหลัง 6  เดือน  )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก  สม่้าเสมอ  ) และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั นๆไม่ต่้ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่าน
เดินทางกลับสู่ภูมิล้าเนา 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  เขียนจดหมายชี แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง  )Sponsor Letter ) พร้อมแนบ
หนังสือรับรองการเงิน ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการ )  เดือน  6
)ออก สม่้าเสมอ-เดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 
 

 ทั งนี  ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา  / มารดา  / พี่น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั น-!! 
กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 

ท่านจ้าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั น )Bank Statement) 
 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อัพเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า  กรุณากรอกแบบฟอร์มส้าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง   เนื่องจากบริษัทฯ 
ต้องน้าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค้าร้องขอวีซ่า   และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ข้อมูลส่วนตัวแทน
ผู้สมัครได้  หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ  ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง /ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้
ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ น 
 เมื่อท่านช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที  !! หาก
ด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ช้าระไปแล้วทุกกรณี 
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 
 บางกรณี  สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย  )โปรด แต่งกายสุภาพ ) ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั งช่วยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้กับทางบริษัท เพื่อน้าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์น้าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบับทีใ่ช้ประกอบการยืน่คา้รอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นั น !! 

พรอ้มแนบสา้เนาฉบับภาษาไทย )โดยไมจ่า้เปน็ตอ้งเซ็นรบัรองสา้เนาถกูตอ้ง)  
เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
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แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน )กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ-นามสกุล )ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................... 
2. ชื่อ-นามสกุลเดิม )ตอนเกิด) ....................................................................................................................................... 
3. เพศ  ชาย  หญิง 

4. ที่อยู่ตามส้าเนาทะเบียนบ้าน )ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์   ....................อีเมล์แอดเดรส  ............................................. ........................ 

5. ที่อยู่พ้านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส้าเนาทะเบียนบ้าน )ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................................รหัสไปรษณีย์   ....................อีเมล์แอดเดรส....................................................................... 

6. โทรศัพท์ )โปรดระบุ) ..................................................... โทรศัพท์บ้าน )โปรดระบุ) ............................................................. 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................. 

    ต้าแหน่งงาน ..................................................................... )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) 

8. สถานที่ท้างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท้างาน ................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ท่ีท้างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ....................... อีเมล์ ....................................................... 

9. รายได้ต่อเดือน ......................................................... บาท 

10. สถานภาพ    ⃣   โสด    ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน)ไม่จดทะเบียน) 

     ⃣   อย่า    ⃣   ม่าย    ⃣   อยู่กินสามี – ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส )ถ้ามี) .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด ..................... สถานที่เกิด.......................... 

12. ชื่อ-นามสกุลบิดา ................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด ..................... สถานที่เกิด.......................... 

13. ชื่อ-นามสกุลมารดา ............................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด ..................... สถานที่เกิด.......................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ )ถ้ามี) โปรดระบุ 

เลขพาสปอร์ต ............................... วนัออก ............................ วันหมดอายุ .......................... ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
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15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ )โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า.............................................)  

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั งแต่วันที่  .............................................ถึงวันที่ ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี  

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด้าเนินการ หากทราบ) ........................................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

            เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

            เงินสด 

 
 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูตกรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับ
การอนุมัติทันตามก้าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท้าการจองโปรแกรมทัวร์ และช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์ )     พร้อมจัดส่ง

ให้กับบริษัทฯทันที !! หากด้าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจาก

ข้อมูลทั งหมด บริษัทฯจ้าเป็นต้องด้าเนินการน้าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน้าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  -  หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของท่านให้ชัดเจน )ระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต้าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส้าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
 - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริง ส้าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวัน
นัดหมายยื่นวีซ่า 

- ท่านจ้าเป็นต้องส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานฑูตดูประวัติการเดินทางในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บริการ และอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

