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เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ชมความงดงามอลงัการของปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบ

ของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิราของดสินยีแ์ลนด ์

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้่าสวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่
ถา่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรุงเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบ
รุนน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบู์รก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยี  กรุงปราก ชมความงดงาม

อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรุงบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

ฮงัการ ี บูดาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบั
โลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั่งแมน่ า้ดานูบ  พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

)ไมเ่สรมิเตยีง(  
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24- กนัยายน – 01 ตุลาคม 62 44,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

/Infant  

50 % ของราคาทวัร ์

  

12,500 25  

01- 08 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  

22 - 29 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  

07 - 14 พฤศจกิายน 62 44,900 12,500 25  

14 - 21 พฤศจกิายน 62 44,900 12,500 25  

21-28 พฤศจกิายน 62 44,900 12,500 25  

04-11 ธนัวาคม 62 44,900 12,500 25  

13-20 กมุภาพนัธ ์63 44,900 12,500 25  

20-27 กมุภาพนัธ ์63 44,900 12,500 25  

06-13 มนีาคม 63 44,900 12,500 25  

20-27 มนีาคม 63 44,900 12,500 25  

** ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซี่า 3,500 บาท ** 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: QR835 BKK-DOH 20.25-23.40 // QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN:       QR200  BUD-DOH 17.30-23.40 // QR834  DOH-BKK 01.40-12.40 

 
วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

16.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมี

เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ออกบัตร
โดยสำรและโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

20.25 น. ออกเดนิทำงสูท่า่อากาศยาน กรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835  

23.40 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 

วนัทีส่อง         สนามบนิมวินคิ – โฮเอนิชวงัเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน ์– มวินคิ                       อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.50 น. ออกเดนิทำงตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059 
07.00 น.       เดนิทำงถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทยประมำณ 6 

ชัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ)  น ำท่ำนผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและ
ศลุกำกร น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทำง124กม.2ช.ม)  เมอืงเล็กๆที่
สวยงำมบรเิวณเขตชำยแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขึน้ปรำสำทโดย Shuttle bus ชมควำมสวยงำม

ของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ถ่ำยรูป
ดำ้นนอก ซึง่ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ตัง้ตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ

ดจุปรำสำทในเทพนยิำย สรำ้งในสมัยพระเจำ้ลุดวจิที่ 2 แห่งบำวำ
เรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำทที่งดงำมมำกที่สุดอกีแห่ง
หนึ่งของโลก ชมควำมวจิิตรพิสดำรของหอ้งต่ำงๆ ที่ไดร้ับกำร

ตกแตง่อย่ำงงดงำมดว้ยกำรออกแบบของรชิำรด์ วำกเนอร ์ซึง่เป็น
นักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรำนยิง่  จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงมวินคิ  )Munich) (ระยะทำง126กม.2.30ช.ม)  อยู่ทำงใต ้

ของประเทศเยอรมน ีเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสำมของประเทศ รองจำกเบอร์ลนิและ )
และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดน  (กมับูรก์

ตดิเทือกเขำแอลป์  โดยรัฐบำวำเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตริย์มำก่อน ก่อนที่จะผนวกเขำ้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จงึมเีอกลกัษณท์ำงวฒันธรรมเป็นของตวัเองทัง้ดำ้น 
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ศลิปวฒันธรรม และอำหำรอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขำหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์จำกนัน้ น ำท่ำนเทีย่วชมไฮ

ไลทเ์ดน่ของเมอืงถ่ำยรูปดำ้นนอก ไม่วำ่จะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ )Allianz Arena) สนามฟุตบอลทีไ่ดร้บัฉายา
วา่เป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่ำงลกัษณะทีด่จูะคลำ้ยเรอืยำง สำมำรถจุผูเ้ขำ้ชมไดม้ำกถงึประมำณ 70,000 ทีน่ั่ง และใช ้

เป็นสนำมส ำหรับกำรซอ้มและแขง่ของทีมชำตเิยอรมนี นอกจำกน้ี 

อลอินัซ ์อำรน่ีำ ยังมสีสีนัจำกกำรเปลีย่นสไีปมำไดเ้พรำะสรำ้งจำก
วสัดชุนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งยำนอวกำศขององคก์ำรนำซ่ำอกี
ดว้ย โอลมิปิก  ทำวเวอร ์)Olympic Tower) หอคอยสญัญำณวทิยุ

และโทรทัศนท์ีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมืองมวินิค ดำ้นบน
เป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศำ รำ้นอำหำร และพิพธิภัณฑ ์มำ
เรียนพลัสซ ์ )Marienplatz) จัตุรัสกลำงใจเมืองในเขตเมืองเก่ำที่

เป็นเหมอืนจุดเริม่ตน้ของกำรท ำควำมรูจ้ักกับมวินิค ปัจจุบันที่เห็น
เป็นเหมือนพื้นที่ส ำหรับงำนพิธีต่ำงๆ ที่ส ำคัญของเมือง บริเวณ
จัตุรัสมำเรียนพลัสซน้ี์ท่ำนจะไดเ้ห็น ศำลำว่ำกำรใหม่  )New Town Hall) ที่ไดใ้ชท้ ำกำรแทนศำลำว่ำกำรเก่ำ

ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้่ำยดว้ยหอคอยแหลมสงูและกำรออกแบบและตกแตง่อย่ำงประณีต ศำลำวำ่กำรเก่ำ  )Old 
Town Hall) ตัง้อยู่ในบรเิวณจัตุรัสมำเรียนพลัสซ ์อำคำรสขีำวสะอำดหลังน้ีเป็นศำลำว่ำกำรของเมืองมวินิคมำ
ตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผ่ำนมำกวำ่ 700 ปี แตก็่ยังสวยและสง่ำดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถ่ำยรูปดำ้นนอก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่  

   ทีพ่กั :  Holiday Inn Express Munich City West  ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีส่าม           มวินคิ – ซาลซบ์รูก์ – สวนมริาเบล – ฮลัลส์ตทัท ์– Ceske Budejovice       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ซาลซบ์รูก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทำง144กม.2.30ช.ม) ซึง่ตัง้อยู่ทำงทศิใตข้อง
สนำมบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทัศนส์วยงำมเป็นเอกลกัษณข์องออสเตรยี เนนิภูเขำหญำ้ สลบัทะเลสำบ

ตลอดเสน้ทำง น ำท่ำนชมเมอืงซำลบูรก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถำปัตยกรรมบำร็อค ซึง่ไดร้ับกำรอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดี
โดยเฉพำะบรเิวณเมอืงเกำ่จงึไดร้ับกำรขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกในปี ค  .ศ . 1997 

ซำลบูซ์ร์กตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ำซำลซัค  )Salzach) 
และ มีอำณำเขตตดิกับเทือกเขำแอลป์ เป็นบำ้น
เกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที่ 18 นำมว่ำวูลฟ์กัง

อำมำเดอุส โมสำรท (Wolfgang Amadeus 
Mozart) และยังเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำของภำพยนต์
เรื่อง  The Sound of Music ภำพยนตรเ์พลงที่

ยิง่ใหญ่กอลวิู๊ด จำกนั้น น ำท่ำนชมสวนมริาเบล 
(Mirabell garden ) ภำยในบรเิว  ณวงัมริำเบล ที่มี
กำรจัดสวนในสไตลบ์ำร็อกที่โด่งดัง ใหท้่ำนเก็บ

บันทกึภำพประทับใจ  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่  พเิศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทำง75กม.1.30ช.ม) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อำยุกว่ำ 
4,500 ปี เมืองที่ตัง้ อยู่รมิทะเลสำบ โอบลอ้มดว้ย
ขุนเขำและป่ำสีเขียวขจีสวย งำมรำวกับภำพวำด 

กล่ ำ ว กั น ว่ ำ เ ป็ น เ มื อ ง ที่ โ ร แ ม นติก ที่ สุ ด ใ น
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย 
และมีทะเลสำบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ำยำ

เมืองน้ีว่ำเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่
มรดกโลกของUNESCO Cultural-Historical 
Heritage ถ่ำย รูปสวยๆที่เ ซ็นทรลัสแควร ์

(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลำง
เมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรูปปั้นโกลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถำนที่
จัดงำนเทศกำลตำ่งๆดว้ย จนสมควรแกเ่วลำ 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืง Ceske Budejovice(ระยะทำง221กม.1.30ช.ม)   
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที5่  

   ทีพ่กั: Grand Hotel Zvon  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4ดาว  

  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Ceske 
Budejovice ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีส่ ี ่             Ceske Budejovice – เชสกี ้ครมุลอฟ – เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ี- กรงุปราก                         เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที่

6 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov) (ระยะทำง26กม. 30นำท)ี น ำท่ำนชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่
เป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมียเมืองที่ไดร้ับกำรยกย่องจำก

องคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้ำวัลตำวำ ควำมโดด
เด่นของเมืองที่มีอำคำรเก่ำแก่ตัง้แต่ยุคกลำงกว่ำ 300 ปี หลัง

ไดร้ับกำรอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถำนทีส่ ำคญัแห่งหนึง่
ของโลก น ำท่ำนถ่ำยรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณ
รอบนอก ซึง่สรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปรำสำทที่ใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศรองลงมำจำกปรำสำทปรำก มีอำยุเก่ำแก่
กว่ำ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุง้น ้ำฝ่ังตรงขำ้มเป็นย่ำนเมืองเก่ำ
คลำสสคิ Senete Square และโบสถเ์กำ่กลำงเมอืง จำกนัน้ใหท้่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกบั Klet’s Observatory และ 
Egon Schiele Art Centru  m จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงคารโ์ลวี ่วาร ีKarlovy Vary เมอืงน า้พุรอ้น 
(ระยะทำง 241 กม 3.30 ชม.) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี7่ อาหารจนี 

บา่ย น ำท่ำนไปยัง Mill Colonnade เป็นสถำนที่ที่มีบ่อน ้ำพุรอ้นถงึ 5 
แห่งในอำคำรเดยีวกนั  และ Market Colonnade อำคำรบ่อน ้ำรอ้นที่

สรำ้งเป็นลำยฉลุสีขำว มีลวดลำยที่สวยงำมเป็นอย่ำงยิง่ ซ ึง่อีกสิง่
หนึ่งที่พลำดไม่ไดเ้มื่อมำเยือนบ่อน ้ำรอ้นแต่ละบ่อคือกำรชมิน ้ำแร่
ธรรมชำต ิที่มีรสชำตแิตกต่ำงกันไป อีกทัง้ที่น่ียังมีภำชนะพิเศษ

ส ำหรับดื่มน ้ ำแร่อีกดว้ย เรียกว่ำ แกว้พอร์ซเลน ซึ่งเป็นแกว้ที่มี
ลกัษณะคลำ้ยกำน ้ำ โดยพอรซ์เลนแต่ละบ่อก็จะสรำ้งขึน้มำแตกต่ำง
กนัใหเ้หมำะสมกบัน ้ำแร่ในบ่อนัน้ๆ ซึง่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยม

เก็บแกว้พอร์ซเลนเป็นของที่ระลกึอีกดว้ย และน ำท่ำนถ่ำยรูปกับ 
Colonnade Spring ซึง่เป็นอังคำรรูปทรงสวยงำมในรูปแบบ
ของนีโอ-บำร็อค เป้นลำนน ้ำพุเตน้ระบ ำโดยมีเพลงประกอบ และไป

ยัง St.Peter and Paul Cathedral เพือ่ถ่ำยรูป  ไดเ้วลำสม  ควร
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรฐัเช็ก อดตีเมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็กโกสโลวำเกีย  

ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เชน่ นครแห่งปรำสำท และโรมแห่งอดุรทศิ   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี8่ อาหารทอ้งถิน่เมน ู 

Duck in plum sauce  

   ทีพ่กั:  Hotel International Prague  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน เวยีนนา ตดิงาน

แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 
วนัทีห่า้           ปราสาทปราก – กรงุบาตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบาตสิลาวา่ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 

                                                                                                                                                    อาหาร เชา้, เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 
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น ำท่ำนเข ้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague 

Castle) ที่สรำ้งขึ้นอยู่บนเนินเขำตั ้งแต่สมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจำ้ชำย Borivoj แห่ง
รำชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นท ำเนียบ  
ประธำนำธบิดมีำตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร 
เซนต ์วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธี

ภำยในมหำวหิำร อำจไม่ไดร้ับอณุญำตใหเ้ขำ้ชม) 
อันงำมสง่ำดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย
ศตวรรษที่ 14 นับว่ำเป็นมหำวหิำรสไตลโ์กธคิที่

ใหญ่ทีส่ดุในกรุงปรำก ซึง่พระเจำ้ชำรล์ที่ 4 โปรด
ใหส้รำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภำยในเป็นที่เก็บพระ
ศพของกษัตรยิส์ ำคญัใน  อดตี  เชน่ พระเจำ้ชำรล์
ที ่4,พระเจำ้เฟอรด์นิำนดท์ี ่1 และพระเจำ้แมกซมิิ
เลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นที่เก่ำแก่ที่สุดของปรำสำท ใชเ้ป็นที่
ประทับของเจำ้ชำยโบกเีมียนทัง้หลำย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรำ้นขำย

ของทีร่ะลกึวำงจ ำหน่ำยอยู่มำกมำย   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ท ี1่0 อาหารจนี  

 น ำเดินทำงสู่  กรุงบราติสลาว่า  (Bratislava) 
(ระยะทำง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกยี   ตัง้อยู่

ร ิมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค 
ออสเตรีย  และกังกำรี  และใกลก้ับพรมแดน
สำธำรณรัฐเช็ก จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงไป 

ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava castle) 
(ถ่ำยรูปดำ้นนอก)ซึง่เป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผืนผำ้
ตัง้อยู่บนเนินเขำร็อกกีก้ลิลร์มิฝ่ังแม่น ้ำดำนูบสรำ้ง

ขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึง่เคยถูกเพลงิ
ไหมเ้สยีหำยจำกนัน้มีกำรก่อสรำ้งเรื่อยมำ และมี
กำรก่อสรำ้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่ำน

สำมำรถชมทัศนียภำพอนังดงำมของเมอืงไดจ้ำกมุมของปรำสำทแห่งน้ี และอสิระเดนิเลน่ถ่ำยรูป 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี1่1 อาหารจนี  

   ทีพ่กั:  Holiday Bratislava หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว 
  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           บราตสิลาวา่ – เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- McArthurGlen Outlet in Parndof – บดูาเบส 

                                                                                                                                 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่1  

น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ระยะทำง 80 กม 1.30ชม.) ผ่ำนชมเสน้ทำง
ธรรมชำติของทิวเขำสูงและ
พื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่ำไม ้

ออสเตรยีชมถนนสำยวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไป
ด ้ว ย อ ำ ค ำ ร อั น ง ด ง ำ ม

สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ ผ่ำนชม
โรงละครโอเปร่ำ ทีส่รำ้งขึน้ใน
ระหวำ่งปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอำคำรไดถู้กท ำลำยไปใน
ระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ที่ 2 
และเปิดใหม่  อกีครัง้ในปีค.ศ.
1955, ผ่ำนพระรำชวังกอ
ฟเบิร์ก (Hofburg Palace) 
ซึง่เป็นกลุม่อำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของรำชส ำนักกปัสบูรก์  
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มำตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 20 จำกนั้น เดินทำงไปน ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกที ่
พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งรำชวงศก์ับสบวร์ก ซึง่มีประวัตกิำรสรำ้งมำตัง้แต่กลำง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มำพระนำงมำเรยี เทเรซำ่ ใหส้รำ้งขึน้ใหม่อย่ำงสง่ำงำมดว้ยจ ำนวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง
ในระหวำ่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดรูอ้น ชมควำมโอ่อ่ำของทอ้งพระโรงและพลับพลำที่ประทับ 
ซึง่ไดร้ับกำรตกแตง่อย่ำงวจิติ  รบรรจงสวยงำมไม่แพพ้ระรำชวังแวรซ์ำยสข์องฝรั่งเศส น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกที ่
พระราชวงัฮอฟบรูก์ เป็นอดตีพระรำชวงัหลวงใจกลำงกรุงเวยีนนำ ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระรำชวังใน
ปัจจุบันเป็นทีพ่ ำนักและท ำเนียบของประธำนำธบิดอีอสเตรยี ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซึง่เป็นสถำปัตยกรรม
บำโรก ตอ่มำใหท้่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกอกีที ่Strauss Garden Vienna หรอือนุเสำรยีท์ีเ่วยีนนำ และเดนิเลน่ที่ City 

Hall จำกนัน้ไดเ้วลำชอ้ปป้ิงน ำท่ำนเดนิทำงสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทำง35
กม.45นำที) ใหเ้วลำท่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL 

และอืน่ๆอกีมำกมำย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย                  น ำ ท่ ำ น เ ดินท ำ ง โ ดย รถ โ ค ้ช  ข ้ำ ม พ ร ม แดนสู่  กรุ ง

บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทำง196กม.3ชม.)  เมืองหลวงของ
ประเทศฮงัการ ี  )Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่ำเป็นเมืองที่ทันสมัยและ
สวยงำมดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลำยเชือ้ชำตทิีม่อีำรยธรรม รุ่งเรือง
มำนำนกว่ำพันปี ถึงกับไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำเป็น ไข่มุกแห่งแม่น ้ำ “

”ดำนูบ   
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ท ี1่3 อาหารจนี  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Park Inn By Radisson Budapest 

หรอืระดบัใกลเ้คยีง 4 ดาว 
                      (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในบดูาเบส ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  

วนัทีเ่จ็ด         บดูาเบส – สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่4  

น ำท่ำนถ่ำยรูปที่ สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็น
หนึง่ในสะพำนทีส่วยทีส่ดุในยุโรปที่สรำ้งขำ้มแม่น ้ำดำนูบ สะพำนน้ีเปิด

ใชใ้นปี 1849ถอืไดว้ำ่เป็นดัง่สญัลกัษณข์องบูดำเปสท ์สะพำนเชนแห่งน้ี
เป็นสะพำนถำวรแห่งแรกทีท่อดตวัขำ้มแม่น ้ำดำนูบ สรำ้งโดยวศิวกรชำว
อังกฤษชือ่ William Tierney Clark เหล็กทุกชิน้ลว้นน ำมำจำกอังกฤษ 

เป็นสะพำนทีม่คีวำมสวยงำมอย่ำงมำก ที่สะพำนเชนน้ีมีรูปป้ันแกะสลัก
สงิหโ์ตทีส่ะพำน และมเีรื่องรำวต ำนำนต่ำงๆ มำกมำยที่มักจะเชือ่มโยง
กบัสะพำนแห่งน้ี เชน่มตี ำนำนเล่ำว่ำสงิโตเฝ้ำอยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของสะพำนน้ี

ไม่มีลิน้เป็นตน้ สะพำนน้ีอนุญำตใหเ้ดนิขำ้มไดใ้นเวลำกลำงคนืววิจะ

สวยงำมเป็นอย่ำงยิ่งไม่ว่ำคุณจะมองไปทำงไหน และเพื่อใหไ้ดช้ม
ทัศนียภำพที่งดงำมที่สุด  ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ 

Parliament จำกมุมสงู จำกนัน้ น ำท่ำน ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ อันเลอืง
ชือ่ชมควำมงำมของทิวทัศน์และอำรยธรรมกังกำรีในช่วง600-800 ปี
มำแลว้ที่ตัง้เรียงรำยกันอยู่ 2 ฟำกฝ่ัง ชมควำมตระกำรตำของอำคำร

ตำ่งๆ อำท ิอำคำรรัฐสภำ ซึง่งดงำมเป็นที่ร ่ำลอืดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ
โกธคิบนตัวอำคำรประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจำกน้ีท่ำนจะ
ไดช้ม สะพำนเชน สะพำนถำวรแห่งแรกทีส่รำ้งขำ้มแม่น ้ำดำนูบ โดยนำย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชำวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นกำร
สรำ้งไดถู้กน ำมำจำกประเทศองักฤษเชน่กนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่5  

บา่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพือ่น ำท่ำนเช็คอนิเดนิทำงกลบั 
17.30น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 

23.40 น.        เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศการต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
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วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

01.40  น.      ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

12.40 น.      เดนิทำงกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดย
ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท 
กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์
- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีำ่ออกใกลว้นัเดนิทำง ท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เท่ำนัน้ 

**ส าคญั **ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดนิทำง  )จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ  6  เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ และ
จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ำ่กวำ่ 3หนำ้ ** (กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ  **กรุณำสง่พ รอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำร
ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้  

2. คำ่ที่พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นที่พัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงำนแฟรห์รอืมเีทศกำล**    
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัย
เครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 ปี
บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 ปี

บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
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ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีกำรท ำประกนัน้ีจำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน ำเทีย่ว ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงเท่ำนัน้ แตท่ัง้น้ี ท่ำนสำมำรถศกึษำเงือนไข

ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงค์
มำทีบ่รษัิทฯ 
7.โปรแกรมรวมคำ่ Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. ไมร่วมคา่วซีา่วซี่าเชงเกน้  3,500 บาท 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 

ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรียบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครอง ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  

โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทัมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั
เฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ท ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้) Czech Republic( 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10 - 15วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  ** โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีำยุไม่ต ำ่กว่ำ   6  เดอืน  ก่อนวันหมดอำยุ โดยนับจำกวันที่เดนิทำงกลับมำถงึประเทศไทย และมีจ ำนวนหนำ้

เหลอือย่ำงนอ้ย 2- 3 หนำ้ เพือ่ใหท้ำงสถำนทูตตดิหนำ้วซีำ่  )หำกมอีำยุไม่เพยีงพอ กรุณำด ำเนินกำรท ำพำสปอรต์เล่มใหม่ ก่อน

จัดส่งใหก้ับเจำ้หนำ้ที  ( หำกผูส้มัครเคยไดร้ับวซีำ่เชงเกน้ กรุณำจัดสง่หลักฐำนใหก้ับทำงบรษัิททัวร ์     เพื่อน ำไปแสดงต่อ

สถำนทูต 
 

2. รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว  ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกนิ   3 เดอืน  หำ้ม

ตกแตง่รูป,หำ้มสวมแวน่ตำ,หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั,หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนัน้ 

** หำ้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดำษ ซึง่อำจสง่ผลใหรู้ปถ่ำยช ำรุด และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้** 
   )ใบหนำ้ใหญ่ ชดัเจน 80 % ของขนำดภำพ( 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั )ถำ้มี(  

 - ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร )ภำษำไทย(  
 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ  ) ถำ้ม ี(ท่ำนจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส ำเนำทะเบยีนสมรส /ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ/ ส ำเนำใบมรณะบัตร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 

 - ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถำ้เคยมี กำรเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี บดิำและ)มำรดำเดนิทำงไปดว้ย( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี /บดิำ)มำรดำ ไม่ไดเ้ดนิทำง( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ -มำรดำ  
โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเท่ำนัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำบดิำ 

หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ-มำรดำ  จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงกับบุคคลที่สำม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่ำใชจ้่ำยกำรเดนิทำงใหก้ับเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ี่ส ำนักงำนเขต  /อ ำเภอตำมหลักฐำนที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นของท่ำน 
)พรอ้มแนบส ำเนำพำสปอรต์   (มำรดำ-ส ำเนำบัตรประชำชนของบดิำ/โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขต  ลงนำมและประทับตรำ

รับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยวนันัดหมำยทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ บดิำมำรดำ จ ำเป็นตอ้งเดนิทำง-
  ไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่ที่รับยื่นวซี่ำกรณีบดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง  จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ  และมีกำร
สลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจุบัน (เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทที่ท่ำนท ำงำนปัจจุบัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และช่วงเวลำที่ขอลำงำนไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดวันลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำมผูม้ีอ ำนำจ

อย่ำงชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้  )พค . 0403 (, หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
ส ำเนำไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ(  
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4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจริงจำกสถำบันกำรศกึษำเท่ำนั้น สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนียบัตร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

 

 

 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลกัฐำนกำรเงนิของตนเองหรอืสำม ี  ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทำงร่วมกนักบัสำม ีจ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยจำกสำม)ี Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ 
ของสำมแีละบุตร ทีม่คีวำมสมัพันธร์่วมกนั จดหมำย)ชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้( 
 

4. 6  กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหล่งที่มำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรือเอกสำร

ประกอบ อำท ิรูปถ่ำยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมำย ชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์หรอืส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกประจ ำ  )บัญชสีว่นตวั( รำยกำร

เดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน )กรุณำเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิำรเดนิบัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขำ้ -ออก สม ่ำเสมอ  ( และมียอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลัก  เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ท่ำนเดนิทำงกลบัสูภู่มลิ ำเนำ 

 

 

5. 2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมำยชีแ้จงควำมสัมพันธร์ะหว่ำงตนกับผูเ้ดนิทำง  )Sponsor Letter ( พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองกำรเงนิ ส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยท์ีม่รีำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั กรุณำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตั)ิ เดอืน 6
(ออก สม ่ำเสมอ-กำรเดนิบัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขำ้ 
 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สำมำรถสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยใหผู้เ้ดนิทำงได ้ตอ้งเป็นบิดำ / มำรดำ  / พี่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สำยเลือดเดียวกัน-
เท่ำนัน้!! กรุณำระบุ ชือ่ สกลุ ลงในจดหมำยชีแ้จง้เป็นภำษำองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำง 

 

หมำยเหต:ุ หำกสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปีระวตักิำรเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตำมเงือ่นไขที่
ก ำหนด ท่ำนจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ )Bank Statement( 

 

กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในกำรยื่นวซี่ำ  กรุณำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรับยื่นวีซ่ำทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจรงิ  เน่ืองจำก

บรษัิทฯ ตอ้งน ำส่งขอ้มูลใหก้ับทำงสถำนทูตพจิำรณำ เพื่ออนุมัตคิ ำรอ้งขอวซี่ำ  และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หำกสถำนทูตตรวจพบว่ำขอ้มูลของท่ำนเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับควำมเป็นจรงิ /ท่ำนอำจถูกปฏเิสธวซี่ำ 
หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณำกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หำก
ด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำนจะ
ถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีท่่ำนไดช้ ำระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หำกถูกปฏเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บำงกรณี สถำนทูตอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณผ์ูส้มัครบำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมที่
สถำนทูตนัดหมำย )โปรด แตง่กำยสภุำพ( ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ไปอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ตลอดทัง้ชว่ยประสำนงำน
กบัทำงกำรสถำนทูต และหำกสถำนทูตมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมร่วมมือใหท้่ำนจัดส่งเอกสำร
ดงักลำ่วใหก้บัทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดร้ับวซี่ำแลว้  ทำงบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ ำเรียนสถำนทูตเพื่อพจิำรณำต่อวซี่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
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แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ (สำธำรณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

 

1 .ชือ่ - นำมสกลุ )ภำษำองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

2 .ชือ่ -  สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชำย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น  )ภำษำองักฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

5 .ทีอ่ยู่ พ ำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัส ำเนำทะเบยีนบำ้น  )ภำษำองักฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6.โทรศพัทม์อืถอื )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศพัทบ์ำ้น )ถำ้มี( ..........................................  

7 .อำชพีปัจจุบัน ....................................................  

    ต ำแหน่งงำน )ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองกำรงำน ( ......................................................................  

8. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธุรกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลยั )หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย  โปรดระบุอย่ำงชดัเจน( 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีท่ ำงำน /โรงเรยีน/มหำวทิยำลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  

9. รำยไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บำท 

10 .สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งำน )ไม่จดทะเบยีน(  

  ⃣   หย่ำ   ⃣   ม่ำย   ⃣   อยู่กนิฉันสำมี -ภรรยำ     ⃣   แยกกนัอยู่ 

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถำ้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  .....................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิำ   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถำนทีเ่กดิ  ......................  

13.  ชือ่ -สกลุ ของมำรดำ   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  ......................  

14. ท่ำนม ีPassport เลม่เกำ่ลำ่สดุ หรอืไม่ )ถำ้มี ( โปรดระบ ุ

      เลขพำสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอำยุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15. ท่ำนเคยไดร้ับวซีำ่ Schengen ในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนม ำ หรอืไม ่)โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีำ่ ............................( 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

16. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่ Schengen กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ (  ……………………………………… 

17.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่
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     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในกำรปฏเิสธ( .................................................................  

 

 

18 .ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

           ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้  ) บดิำ -มำรดำ/ ญำติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เช็คเดนิทำง     กรุณำระบุชือ่ ................................................... .......... 

   บัตรเครดติ    ควำมสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 

หมำยเหต:ุ หำกจัดสง่เอกสำรใหบ้รษัิทฯลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่จำกทำงสถำนทตู          

กรณีวซีำ่ของทำ่นไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทิันตำมก ำหนดวันเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส ำหรับยื่นวซี่ำ  )เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร์ (     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หำกด ำเนินกำรล่ำชำ้  อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวีซ่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์   ไม่
รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณำกรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่ำนกรอกตอ้งตรงกับเอกสำรที่จะใชย้ื่นสถำนทูต 
เน่ืองจำกขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรน ำส่งสถำนทูตผ่ำนระบบออนไลน์ หำกน ำส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ
ควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

  - หำกหน่วยงำนยังไม่สำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มูลกำรท ำงำนของท่ำนใหช้ัดเจน  )ระบุ

เป็นภำษำองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลกัษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 
 

 เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำงใบนัดหมำย/ส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง )Passport) และเอกสำรฉบับจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้บับรษัิทฯ อย่ำงชำ้ไม่เกนิ 2  สัปดำห์  ก่อน
ถงึวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ 

          - ท่ำนจ ำเป็นตอ้งน ำสง่ หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทูตดปูระวตักิำรเดนิในชว่งทีผ่่ำนมำ 
 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเทำ่นัน้  
 

 

 
 

 
 
 


