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ENJOY EAST EUROPE 
 ออสเตรีย เชก สโลวาเกยี ฮังการี 

8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 2566 
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HILIGHT 

เวยีนนา | พระราชวงัเชนิบรนุน ์| ปราสาทปราก | เชสกีค้รมุลอฟ | ฮลัลส์ตทั | ซาลสบ์วรก์ 

บราตสิลาวา่| บดูาเปสต ์| ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

 
 
 
 

 ก าหนดการเดนิทาง                                                                                 
 

วนัที ่ 6 – 13 เมษายน 2566 75,900.- 

วนัที ่ 22 – 29 เมษายน 2566    72,900.- 

วนัที ่ 8 – 15 พฤษภาคม 2566  72,900.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพ  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– ปราก ✈ O O NH PRAGUE 

3 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมอืงเกา่ปราก  O O O NH PRAGUE 

4 ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ  – ชาลสบ์วรก์ – ปราก  O O O 
BEST WESTERN PLUS 

AMADIA 

5 ชาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั –  กรงุบราตสิลาวา่ O O O NH GATE ONE 

6 บราตสิลาวา่ – OUTLET – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ O X O 
HOLIDAY  BEACH  

BUDAPEST 

7 บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – สนามบนิ  O O ✈  

8 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

ราคาแนะน าเพยีง  72,900.- 
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23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ีเอ.
แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ปราก 

02.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิ อ.ีว.ีเอ. แอรไ์ลน ์(EVA Airline) เทีย่วบนิที ่BR 061 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย จากนั้นน าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มปีระวตักิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษ
ที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง
ในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและ
พลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง และสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายของ
ฝร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืง

หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี ซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรม
แหง่อดุรทศิ  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพั่ก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมอืงเกา่ปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขาตั ้งแต่สมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็นธรรมเนียบของ
ประธานาธบิดตีัง้แต่ปี ค.ศ. 1819 จนถงึปัจจุบัน ชมมหาวหิารเซนต ์วติสุ (St.Vitus Cathedral) อัน
งามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่
ทีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ
กษัตรยิท์ีส่ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่
2 เป็นตน้ (กรณีมีพธิีภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ซึง่ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชาย
โบฮเีมยีนทัง้หลาย น าทา่นเดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุันมรีา้นขายของ
ที่ระลกึวางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 
สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้
ชารล์ที ่4  ชมรปูป้ันโลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่

การเมอืงหลงัเกา่ (Old town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์
(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเลน่ย่าน
เมอืงเก่า ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง เชน่ เครือ่งแกว้โบฮเีมยีหรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม 
อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพั่ก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – ซาลสบ์วรก์ – สวนมริาเบลล ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เทีย่วชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น

เพชรเม็ดงามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที่ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน
ปรค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงที่
มอีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่
ส าคัญแหง่หนึง่ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (เมนพูเิศษ เป็ดอบโบฮเีมยีนสไตลเ์ชค) 
บา่ย น าท่านชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1250 

ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 
ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่า
คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง หลังจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงซาลส์
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บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงทีเ่ป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โม
สาร์ท” ที่มชี ือ่เสยีงกอ้งโลก โดยงเมอืงซาลสบ์วร์กมคีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เยีย่มชมเขต
เมอืงเกา่ศลิปะบาโรกทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์
บชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิที่ส าคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่ใช ้

ภาษาเยอรมัน  น าท่านชมสวนมริาเบลล ์(Mirabel Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปท่ัวโลก  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพั่ก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PLUS AMADIA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – บราตสิลาวา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยทีม่อีายุกวา่ 4,500 ปี เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจทีีม่สีวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกันวา่เป็น
เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบทีส่วยงาม
ถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 
 
บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (เมนพูเิศษ ปลาเทรา้ทจ์ากทะเลสาบฮลัส
ตทัยา่ง) 
**ถา้ในกรณ๊ไมส่ามารถหาปลาเทรา้ทไ์ด ้ ทางบรษัิทขอเปลีย่นเป็นปลาชนดิอืน่จากทะเลสาบฮัลส
ตัทแทน** 
 
จากนัน้น าเดนิทางสูก่รงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ
สโลวัค (Slovak) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและ
ใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา
แห่งสโลวัก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ซึง่เป็น
อาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นี้ จากนัน้น าท่านเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ทีส่วยงามของกรุงบราติ
สลาวา่  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพั่ก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NH GATE ONE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 บราตสิลาวา่ – OUTLET – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาทา่นอสิระเพือ่ชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
SAMSONITE, ,ARMANI, FURLA  , GUESS, LACOSTE, COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, 
SUPERDRY , CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS , 
LONGCHAMP ,GUCCI  และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
บา่ย น าท่านเดนิทางผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสูก่รุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ

ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีทั่นสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขมุ่กแห่ง
แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ น าท่าน
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ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอันเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมของฮังการใีนชว่ง 600-
800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา
ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิบนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 
นอกจากนีท้า่นจะไดช้มสะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษ
เชน่กัน  
(การลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็น
น า้แข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆจนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทั
ขอคนืเงนิจ านวน 10 ยโูรตอ่ทา่น) 

ค า่ 
ทีพั่ก 
 
 

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

วนัที ่7 บดูาเปสต ์–โบสถแ์มทเธยีส - ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้น

นอกของอาคารพระราชวงัโบราณ และชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) 
ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิ์
แมทเธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่
งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ตัวโบสถส์รา้งแบบสไตลน์ีโอ-โกธคิ หลังคาสลับสสีวยงาม
อันเป็นจุดเด่นทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรม
รูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามแห่งศตวรรษที ่11 ตัง้อยู่ทางดา้นหนา้ ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาเปสที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดเ้ป็นอยา่งด ีป้อมแหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน จากนัน้
น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดน เช็ก-ออสเตรีย สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (เมนพูเิศษ ซุปกลุาซ) 
บา่ย น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่ัวอาคาร
ไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955 และผ่านชม
พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
ส านักฮัปสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 
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ไดเ้วลาอันสมควรน าเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าการคนืภาษี (Tax Refund) 
และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

18.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสารเทีย่วบนิที ่BR 062 
 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
 
 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และ เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 
 
 

ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่ 6 – 13 เมษายน 2566 75,900.- 10,900.- 

วนัที ่ 22 – 29 เมษายน 2566    72,900.- 10,900.- 

วนัที ่ 8 – 15 พฤษภาคม 2566  72,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 

ผูม้สีญัชาตไิทย 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวัคซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* 

ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้นมาแลว้ 

► เงือ่นไขวคัซนี การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรป ในโปรแกรมเขา้ทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี เชก สโลวัค ฮงัการ ี  

แสดงหลักฐานการไดรั้บวคัซนี ตอ้งไดรั้บการฉีดวัคซนี โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรอื Johnson 

& Johnson 1 โดส  



GQ3VIE-BR001  8 | P a g e  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

      อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 

      ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที ่

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

  5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก รวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (6,000.-บาท)  

  6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (12 ยโูร/ตอ่ทา่น)  

  7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร/ตอ่ทา่น) 
 
 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้
การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 
6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่
เก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค า
รอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอื
เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน 
หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่ง
นอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิ
มปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้น
สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้

คณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีก

คนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวร ์

     หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /   

     คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก 

     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทัวร ์

      ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่ 

      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



GQ3VIE-BR001  12 | P a g e  
 

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม่ 

ทางสถานทูตจะไมร่บัยืน่ หากเลม่ไมไ่ดร้บัการอปัเดทรูปให้

เป็นปจัจบุนั*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปออกคา่ใชจ้า่ยเองได)้ 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1 Bank Statement ออมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที่

ออกโดยธนาคาร (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้ ในกรณีของลกูคา้ทีย่ืน่เกษียณอาย ุหากใหบ้ตุร

ออกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งเป็นบตุรทีเ่ดนิทางดว้ยเทา่นัน้ 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2 Bank Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย ปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ 

**ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่18 ปีข ึน้ไป จะตอ้งมบีญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัและขอ Bank 

Statement มาดว้ยทกุทา่น ไมว่า่จะออกคา่ใชจ้า่ยเองหรอืมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหก็้ตาม  

**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) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

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 
**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(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) ……………………………………………………………………………..……..……  
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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 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 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)  
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        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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                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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