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EUROPE BLUE DANUBE  
เยอรมัน – ออสเตรยี – เชก - ฮังการ ี

10 วัน 7 คืน  
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)  

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

13 – 22 มนีาคม 2566 85,900 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 17EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 30 EUR /ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – ไทเป ✈ ✈ ✈  

2 ไทเป – มิวนิค – ฟุสเซ่น   ✈   HIRSCH 

3 ฟุสเซ่น  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์
เทิน เคียร์เชิน 

   MERCURE 

4 การ์มิช พาร์เทิน เคียร์เชิน – นั่งกระเช้าข้ึนยอดเขา
ซุกสปติเซ่ - ซาลสบ์วร์ก  

   FOURSIDE HOTEL SALZBURG 

5 ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - เชสก้ี ครุมลอฟ - เชสก้ี บู
ดาโจวิค 

 X  CLARION CONGRESS 

6 เชสก้ี บูดาโจวิค – กรุงปร๊าก    X NH PRAGUE CITY 

7 กรุงปร๊าก – ปราสาทแห่งปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิ
ตุส - คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – เบอร์โน  

   COURTYARD BRNO 

8 เบอร์โน - กรุงบูดาเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อม
ชาวประมง  -ล่องเรือแม่น้าดานบู 

   
PARK INN BY RADISSON 
BUDAPEST 

9 กรุงบูดาเปสต์ –OUTLET– เวียนนา – สนามบิน   X ✈  

10 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพ – ไทเป 

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความ

สะดวก 

17.10 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน BR68 

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน รอเปล่ียนเคร่ือง 

23.10 น. ออกเดินทางต่อสนามบินมิวนิค แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน BR71 

วันทีส่อง ไทเป – มิวนิค – ฟุสเซ่น   

07.25 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  ผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค (Munich) อยู่

ทางใต้ของประเทศเยอรมน ีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสาม

ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ี

จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองท้ัง

ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ

เบียร์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาต้ังแต่คร้ังจักรวรรดิ

โรมัน เป็นท่ีต้ังปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงาม

ทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตต้ังแต่ยุค

โรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก HIRSCH หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่าม ฟุสเซ่น  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การม์ิช พารเ์ทิน เคยีรเ์ชิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดินทางข้ึนปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของ

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 

ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ 

ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงท่ี 

ทรงโปรดปรานย่ิง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย น าท่านต่อไปยังเมืองการม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch  Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE หรอืเทียบเท่า 
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วันทีส่ี ่ การม์ิชพารเ์ทินเคยีรเ์ชิน – น่ังกระเช้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ซาลส์บวรก์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่  สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่ อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

(zugspitze gipfel) ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด 2 ข้าง

ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่

ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงาม

ของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมัน

และออสเตรีย 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองท่ีเป็นบ้านเกิดของนักดนตรี

เอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก และเท่ียวชมความงดงามของเมืองซาลส์

บวร์กท่ีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เย่ียมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกท่ีต้ังอยู่บนฝ่ัง

แม่น้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทาง

ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีส าคัญย่ิงของบรรดาประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก FOURSIDE HOTEL SALZBURG หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่้า ซาลส์บวรก์ - ฮัลสตัท - เชสกี ้ครุมลอฟ - เชสกี ้บูดาโจวิค 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมือง

ท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีท่ีมีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว

กันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบท่ีสวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็น
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พื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน

หนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีได้ชื่อว่า

เป็นเพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดก

โลกในปีค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ต้ังอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น้าวัลตาวา ความโดด

เด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียน

ไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก

บริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างข้ึนในปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าวอลตาวา (Valtawa 

River) ตรงบริเวณคุ้งน้า ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า

กลางเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าคณะเดินทางสู่เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic) 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก CLARION CONGRESS หรอืเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เชสกี ้บูดาโจวิค – กรุงปราก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ

โรมแห่งอุดรทิศ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, 

ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกา

ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NH PRAGUE CITY หรอืเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส - คุทนาฮอรา่ – โบสถ์โครง
กระดูก – เบอรโ์น 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเนินเขาต้ังแต่สมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็นธรรมเนียบของ

ประธานาธิบดีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบัน ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus 

Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหา

วิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 

ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ท่ีส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดิ

นานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็น

หนึ่งในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ซึ่งใช้เป็นท่ีประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนท้ังหลาย น า

ท่านเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของท่ีระลึกวาง

จ าหน่ายอยู่มากมาย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองท่ีส าคัญและมีความสวยงามไม่แพ้

กรุงปราก เนื่องจากเป็นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาต้ังแต่ยุคกลาง จึงท าให้เมืองนี้มีความร่ารวย

ไม่แพ้กรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่ จนได้รับการจด

ทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์

ประจ าเมืองจากนั้นนําเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานท่ีท่ี

แปลกท่ีสุดในเมืองนี้ท่ี ข้ึนชื่อว่าเป็นโบสถ์ท่ีแปลกท่ีสุดในโลก  เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปด้วย

โครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าข้ึนจากกระดูกท้ังหมดไม่ว่าจะ

เป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการน ากระดูกมาตกแต่ง

คือ ตระกูลผู้ปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให้ สถาปนิคชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์

ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการ  ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และสื่อให้เห็นว่าความ

ตายเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรโ์น (Brno) เมืองใหญ่อันดับสองประเทศสาธารณรฐัเช็ก 

รองจากกรุงปราก  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BRNO หรอืเทียบเท่า 
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วันทีแ่ปด เบอร์โน - กรุงบูดาเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง  -ล่องเรือ
แม่น้าดานูบ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่า

เป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมีอารยธรรม 

รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ”  ชมเมืองท่ี

ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้าดานูบ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 

บ่าย น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูป

ด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias 

Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มา

จากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้

ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-

โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์

ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามแห่งศตวรรษท่ี 11 

ต้ังอยู่ทางด้านหน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสต์ท่ี

ท่านสามารถชมความงามของแม่น้าดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างข้ึนต้ังแต่ปีค.ศ.1905 

โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเล่ืองชื่อ ชมความงามของ

ทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วท่ีต้ังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึ่งงดงามเป็นท่ีร่าลือ ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้

ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นท่ีใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทียบเท่า 

วันทีเ่ก้า กรุงบูดาเปสต์ –OUTLET – เวยีนนา – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านอิสระ

เพื่ อช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 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  และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบินเมืองเวียนนาเพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี 

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการ Eva Air เที่ยวบินที่ BR62 

วันทีส่ิบ กรุงเทพฯ 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

EUROPE BLUE DANUBE 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

13-22 มนีาคม 2566 85,900 9,900 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย  /ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น  

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทยื่นวซี่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชกรวมค่าบริการยื่นวีซ่า  (6,000.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (17 EUR ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (30 EURO ต่อท่าน) 

 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เชน่ ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่านั้น 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 
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 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดีคืน

เงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 กรณีท่ี

กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ  

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวีซา่แสดงตนทีศู่นย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซี่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 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 และรปูจะตอ้ง

ไมซ่ ้ากบัวซีา่เกา่ทีเ่คยม)ี 

3 หลกัฐานการเงนิ ชือ่-นามสกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีขึน้ไปออกคา่ใชจ้า่ยเองได)้  

3.1.1 Bank Statement ออมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกโดย

ธนาคาร (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่

เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่

นอ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้ ในกรณีของลกูคา้ทีย่ืน่เกษียณอาย ุหากใหบ้ตุรออก

คา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งเป็นบตุรทีเ่ดนิทางดว้ยเทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2 Bank Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย ปรับยอดเงนิใน

บัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ 

**ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่18 ปีขึน้ไป จะตอ้งมบีญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัและขอ Bank Statement 

มาดว้ยทกุทา่น ไมว่า่จะออกคา่ใชจ้า่ยเองหรอืมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหก็้ตาม  

**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 อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท 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(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน................................................................. 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

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

