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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทดีทีสีดุในโลกอนัดบัท ี2 จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

นาํหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

หากทา่นตอ้งซอืบัตรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 
ขาไป QR833 BKK -  DOH 20.45 – 23.55 
ขาไป QR289 DOH -  PRG 02.30 – 07.40 

ขากลบั QR200 BUD - DOH 17.30 – 23.40 
ขากลบั QR834 DOH - BKK 01.40 – 12.40 
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หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ  
การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่  
อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตาํกวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดยีว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

24 – 30 ส.ค. 62 43,990 41,990 8,500 

14 – 20 ก.ย. 62 43,990 41,990 8,500 

19 – 25 ต.ค. 62 **วนัปิยะมหาราช** 43,990 41,990 8,500 
** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสาํรองทนีงัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพอืความสะดวกในการยนืวซี่า) 

 
วนัท ี1       กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์P 

ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
20.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยเทยีวบนิท ีQR833 
23.55 น. ถงึท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพอืรอเปลยีนเครอืง 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก โดยเทยีวบนิท ีQR289 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 

วนัท ี2 
      กรุงโดฮา – ปราก – คทุนา โฮรา – ชมเมอืง – วหิารเซนตบ์ารบ์ารา – ปราก –  

      สะพานชาลส ์– จตัรุสักรุงเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์
07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาตสลฟั ฮาเวล กรงุปราก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่คุทนา โฮรา (Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง  เมอืงทมีปีระวตัศิาสตรย์าวนานพอๆกบักรุงปราก และเป็น
เมอืงสําคญัและรุ่งเรอืงในอดตี เนืองจากในสมัยยุคกลาง เมอืงแห่งนีทําเหมอืงเงนิ ผลติเงนิตราเหรยีญ
กษาปณ ์จงึเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของแควน้โบฮเีมยี ในชว่งศตวรรษท ี14 ประชากรของเมอืงนีมี
จํานวนเท่ากบัประชากรของกรุงลอนดอนเลยทเีดยีว ในปัจจุบันเป็นเมอืงเล็กๆ ทมีโีบสถส์ไตลโ์กธกิที
สวยงามใหเ้ห็นอยูม่ากมาย ในปี ค.ศ.1995 เมอืงแห่งนีไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นําท่านชมความสวยงามของย่านเมอืงเกา่ทเีคยมงัคงัและรุ่งเรอืงสดุขดีในอดตี และชมโบสถท์สีําคญัทสีดุ
ของเมอืง คอื วหิารเซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbara’s Cathedral) สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิชนัสงู หนงึ
ในวหิารทสีวยงามทสีดุในยุโรป สรา้งขนึตงัแตปี่ ค.ศ. 1388 เสร็จสมบรูณใ์นปี ค.ศ. 1905 ใชเ้วลากอ่สรา้ง
ยาวนานถงึ 517 ปี โดยเหลา่ชา่งฝีมอืและสถาปนกิผูส้รา้งสรรคส์งิกอ่สรา้งตา่งๆในปราสาทปราก 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (1)   
 นําท่านเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20

ชวัโมง  เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ไดร้ับสมญานามวา่ “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด”  
ซงึไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  
นําท่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(Charles Bridge) เหนือแม่นําวลัตาวา ลกัษณะเดน่ของ
สะพานแหง่นี คอื มรีูปปันนักบุญและบุคคลสําคญัทางศาสนากวา่ 30 รูป ประดษิฐานบนสองฝังของสะพาน 
โดยจะมบีรรดาศลิปินมาวาดภาพกนัอย่างมากมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน นําท่านชม จตัุรสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(The Old Town Square and The 
Astronomical Clock) ตงัอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1410 โดยท่านสามารถชมหอนาฬกิา
ดาราศาสตร ์โดยจะมรีูปปันตุก๊ตาสาวกของพระเยซ ู12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆชวัโมง  
อสิระใหท้่านดมืดํากบับรรยากาศของจัตรุัสกรุงเกา่ ทแีวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค กอธคิ และรอคโคโค
ทสีวยงาม โดยจัตรุสักรุงเกา่เป็นศนูยก์ลางการท่องเทยีว เปรยีบดงัเป็นหัวใจและจติวญิญาณของปราก  
โดยท่านจะเห็นนักท่องเทยีวและชาวปรากจํานวนมากนังดมืกาแฟหรอืเบยีรต์ามคาเฟ่หลายแห่งบนย่านแห่งนี 
โดยท่านสามารถเดนิชมความงดงามของโบสถแ์มพ่ระ หรอืท่านสามารถเลอืกชอ้ปปิงเครอืงแกว้โบฮเีมยีน 
หรอืสนิคา้เบรนดเ์นมตา่งๆมากมายในบรเิวณนี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (2)  

พัก ณ โรงแรม Clarion Congress Prague หรอืในระดบัเดยีวกนั 
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วนัท ี3 
       กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิาร เซนตว์ติสุ – ตรอกทองคาํ – เชสก ีครุมลอฟ –  

       ชมเมอืง – เชสก ีบูดาโจวคิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

นําท่านเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทแห่งนีตงัอยู่เหนือตวัเมอืง บนเนนิเขาฝังซา้ย
ของแม่นําวลัตาวา (Vltava) เป็นปราสาททใีหญ่ทสีดุในสาธารณรัฐเช็ก ปราสาทนีสรา้งขนึตงัแตใ่นปี ค.ศ. 
870 โดยเจา้ชายบรโิวจแหง่ราชวงศเ์ปรมสิลดิ ในปัจจุบนัเป็นททํีาการของรัฐบาล และทพํีานักของ
ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรฐัเช็ก 
(ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจาํปราสาท นําชมและบรรยายใหค้วามรูโ้ดยละเอยีดแกท่า่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
และเขา้ชม มหาวหิาร เซนตว์ติุส (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารศกัดสิทิธคิูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเช็ก 
สรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิทยีงิใหญ่และงดงาม กอ่สรา้งมาอยา่งยาวนาน เรมิตงัแตใ่นปี ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จ
สมบูรณใ์นปี ค.ศ. 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนันนําท่านเขา้สู ่โกลเดน้เลน หรอืตรอกทองคํา (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยู่ภายใน
ปราสาทปราก เดมิเป็นทพํีานักของยามรักษาการณพ์ระราชวงั แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศยัอยู่
แทน จงึกลายเป็นหมู่บา้นชมุชนชา่งทอง บา้นพักในบรเิวณนีจะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา ปัจจุบันเป็น
รา้นขายหนังสอื และของทรีะลกึตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่เชสก ีครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.10 ชวัโมง  เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ เหมอืนดงัเมอืงในเทพนยิาย ทไีดร้บัสมญานามวา่ 
“เพชรนํางามแหง่โบฮเีมยี”  ตงัอยู่รมิฝังแม่นําวฤตาวา่ นําท่านเก็บภาพกบัววิทวิทัศนืทสีวยงามทสีดุของ
เมอืง และอสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศภายในตวัเมอืงทมีคีวามโดดเดน่ดว้ยอาคารเกา่แกใ่นสมัยยุค
กลาง ซงึไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้
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คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (5)  
พเิศษ...ลมิลองเมนูเป็ดโบฮเีมยีน อาหารประจําชาตเิช็ก 
หลงัอาหาร นําท่านเดนิทางสู ่เชสก ีบดูาโจวคิ (Ceske Budejovice) ระยะทางประมาณ 24.5 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท ี
พัก ณ โรงแรม Clarion Congress České Budějovice หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท ี4        เชสก ีบูดาโจวคิ – ฮลัลส์ตทัท ์– ชมเมอืง – เวยีนนา  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ      
3 ชวัโมง หมู่บา้นทมีชีอืเสยีงดา้นการทําเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิงีดงาม ไดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมอืงรมิ
ทะเลสาบทสีวยงามทสีดุแห่งหนงึในโลก จนไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้
อสิระใหท้่านเดนิเลน่เทยีวชมเมอืง ดมืดํากบับรรยากาศความโรแมนตกิของเมอืงรมิทะเลสาบ พรอ้มเก็บภาพ
ความประทับใจตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการเทยีวชมของทา่น 
 
ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.20 ชวัโมง เมอืงทเีคยรุ่งเรอืงมาตงัแตใ่นสมยัยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วฒันธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทังเวยีนนายงัเป็น
ศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 
 

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (7)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัท ี5 
       เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– ถนนคารท์เนอร ์และมหาวหิารเซนต ์สเตเฟน – 

       Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต ์ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

นําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace) พระราชวงัแหง่นีเปรยีบ
ดงัอญัมณีแห่งกรุงเวยีนนา เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบูรก์แห่งออสเตรยี โดยใชพ้ระราชวงั           
แวรซ์ายสใ์นฝรังเศสเป็นตน้แบบ ความโดดเดน่ของพระราชวงัแห่งนี คอืสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค ่
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(Rococo) ทมีคีวามหรูหรา ใหญ่โต อลงัการ ภายในมหีอ้งทังหมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้นถงึเรอืงราว
ตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลงัของพระราชวงั เป็นอทุยานขนาดใหญ่ ปัจจุบัน
องคก์รยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวงัเชนิบรุนน ์เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมอกีดว้ย 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

แลว้นําท่านเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kärntner Strasse) ถนนชอปปิงสายสําคญัของเวยีนนา                    
ทมีรีา้นคา้ตา่งๆ มากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนน อาท ิเสอืผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม, เครอืงแกว้
ครสิตลัเจยีระไน, ของทรีะลกึตา่งๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านชอ้ปปิงสนิคา้ตามอธัยาศยั หรอืท่านสามารถชมความ
สวยงามของ มหาวหิารเซนตส์เตเฟน (St. Stephen's Cathedral) ตงัอยู่บนถนนคารท์เนอร ์สรา้งขนึใน
ปี ค.ศ.1137 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1433 เป็นสถาปัตกรรมสไตลโ์กธคิ มหีลงัคากระเบอืงสสีดใส และหอคอยที
สงูกวา่ 136.7 เมตร สรา้งขนึเพอือทุศิใหนั้กบุญสเตเฟน ท่านสามารถเขา้ชมภายในได ้โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 
หรอืท่านสามารถเดนิเลน่ชมเมอืงเวยีนนา โดยการถ่ายรปูหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) 
พระราชวงัฤดหูนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีทปีระทับและทวีา่ราชการของจักรพรรดใินราชวงศฮ์บัสบ์วรก์ตงัแต่
พระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกวา่ 600 ปี หรอืถ่ายรูปกบั เวยีนนาโอเปรา่ โรงละคร
แห่งแรกของเวยีนนา และไดร้ับการยกย่องวา่เป็นโรงอปุรากรทดีทีสีดุแห่งหนงึของโลก ตวัอาคารสรา้งขนึเป็น
ศลิปะแนว นีโอ-เรนาซอง (Neo-Renaissance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการเทยีวชมเมอืงและชอ้ปปิง
ของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท ีแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้แฟชนัทมีสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ซงึประกอบดว้ยแบรนดด์งั
ตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู่ บูดาเปสต ์(Budapest) ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.15 ชวัโมง เมืองหลวงของประเทศฮังการี ทีไดช้อืว่ามีความสวยงามทีสุดแห่งหนึงของ
โลก จนไดร้ับสมญานามวา่ “ไขมุ่กแห่งแม่นําดานูบ”  
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พัก ณ โรงแรม Expo Congress Hotel, Budapest หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัท ี6 
       บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ําดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถเ์เมตเทยีส –  

       จตัรุสัวรีบุรุษ – ทา่อากาศยานบูดาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์– กรุงโดฮา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

นําท่าน ลอ่งเรอื ชมบรรยากาศโดยรอบสองขา้งทางของกรุงบูดาเปสต ์จากบนแม่นําดานูบ อสิระใหท้่าน
เก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําท่านชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรา้งขนึโดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน  
เพอืรําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติจากการรุกรานของมองโกล และเป็นจุดชมววิที
สวยงามทสีดุแหง่หนงึของเมอืง 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

และชมภายนอก โบสถเ์เมตเทยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญ่เกา่แกอ่ายุกวา่ 700 ปี ในอดตีเป็น
สถานทปีระกอบพธิรีาชาภเิษกสําหรับกษัตรยิฮ์งัการ ีหนงึในสญัลกัษณข์องบูดาเปสต ์
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
จากนันนําท่านผ่านชม จตัุรสัวรีบรุษุ (Hero square) ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ่ ทมีอีนุสาวรยีแ์ห่ง
สหัสวรรษตงัอยู่กลางลาน สรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองการกอ่ตงัอาณาจักรฮงัการคีรบรอบหนงึพันปี เสาสงู
ตระหง่านเป็นทตีงัของรูปหลอ่เทวทูตกาเบรยีล และรอบเสาเป็นทตีงัของอนุสรณบ์ุคคลสําคญัของฮงัการ ี
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(Budapest Ferenc Liszt Airport)       
เพอืเตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทยีวบนิท ีQR200 
23.40 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพอืรอเปลยีนเครอืง 
01.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีQR834 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 
 

วนัท ี7        กรุงเทพฯ 
12.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทยีวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทมีเีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทงัน ีบรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพอืการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่นนั* 

การเดนิทางในแตล่ะครังตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขนึไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขนึราคาของภาษนํีามนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สาธารรฐัเช็ก) และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  
 

กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีาํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทกีาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทนีงัตามเงอืนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํ  

เพอืประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเทยีวบนิทรีะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน 
ตวักรุ๊ปไม่สามารถอพัเกรดเป็นชนัธุรกจิได ้หากตอ้งการนังชนัธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตวัเดยีว กรุณาเช็คราคากบั
เจา้หนา้ทอีกีครงั 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั)  
 โรงแรมทพีักตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทมีเีครอืงปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นืองจากทวปียุโรป
อยู่ในแถบอณุหภูมตํิา ในบางเมอืงจะไมม่เีครอืงปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทังในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไม่เปิดเครอืงปรบัอากาศ และหากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลยีนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั)  

 คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีว 
 คา่เขา้ชมสถานท ีตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์
 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีนํามันททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋านําหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืง นําหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.) 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพีัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่่าน เนืองจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทแีฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทพีัก และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทุกท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการท่องเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สาธารรฐัเช็ก) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่น

การพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เงอืนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มัดจํา ท่านละ 25,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั พรอ้มสง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิทฯ 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงอืนไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วนัขนึไป คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที

ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 31 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทนัีงกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทพีักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด 
ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมอืออกตวัแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้ เนืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 ในกรณีทสีายการบนิประกาศปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํามันเพมิตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตวัเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุ๊ป ไม่สามารถเลอืนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณท์อียู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ุดวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทสีถานทที่องเทยีวใดๆ ทไีม่สามารถเขา้ชมได ้เนืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์อียู่เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ 

 เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 กรณีทที่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่ทัวรแ์ละไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 กรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตวัเครอืงบนิ หรอืพาหนะอย่างหนงึอย่างใดที
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที
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นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืท่านเดนิทางมาเช็คอนิไม่ทัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่
ทัวรใ์หแ้กท่่าน 

 เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
หมายเหต ุเกยีวกบัการยนืวซี่าแชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยนืวซีา่ของท่านตอ่เมอืในคณะมผูีส้ํารองทนัีงครบเต็มจํานวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯ ในเรอืงเวลานัดหมาย เนืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทอีอกเป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิ                     
ตวัเครอีงบนิ, หอ้งพักทไีดร้ับการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัท่านได ้

• หากในชว่งทที่านเดนิทาง วนัและเวลาในการยนืวซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไม่มคีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธใิน
การยนืวซีา่เดยีว ซงึทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ 
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทใีชใ้นการยนืวซี่าทอ่งเทยีวทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้าํหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทมีคีวามประสงคย์นืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทสีถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นนั มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที

เกดิขนึจรงิ ดงัตอ่ไปน ี
-    คา่ธรรมเนียมการยนืวซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทังสนิแมว้า่จะผ่านหรอื 
     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบภายหลงั 
• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้่ายทังหมด 

100 % 

 
เอกสารยนืขอวซีา่เชงเกน้ (สาธารณรฐัเช็ก) 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนวิมอื ณ สถานทตู  
ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย ** 

(ระยะเวลาทผีลวซี่าออก ประมาณ 15 วนัทาํการ) 
 

กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปน ีและสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทนีดัหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทยีังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่
ตํากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลม่ใหม่กอ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพอืตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทเีคยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พนืหลงัสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่
สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครอืงประดบั เห็นใบหูและควิทัง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทถี่ายจาก
รา้นถ่ายรูปเท่านัน (หากรูปถ่ายของท่านไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทูตกําหนด ท่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถ่ายรูป
ใหม่อกีครงั ณ วนัมายนืเวลา) 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 
3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ฉบบัจรงิ) ทอีอกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางานและชว่งเวลาทอีนุมัตใิหล้าหยดุเพอืเดนิทางไปท่องเทยีวยุโรป (ระบุชอืประเทศ
ทังหมดทที่านเดนิทาง) หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดในวนัทเีท่าไร ่โดยชอืลกูคา้
ทรีะบุในหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรอง
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กรุณาระบุคําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูต ออกหนงัสอืเป็น
ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยนืวซี่าเทา่นนั พรอ้ม
ลายเซ็น ระบชุอื ตําแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิุคคล ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 90 วนั หากมากกว่า 90 วันไป
แลว้ ตอ้งคดัลอกใหม่เท่านัน) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบันทกํีาลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วนั)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (สถานทูตไม่รบัเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการทํางาน ซงึเขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวนัที
เกษียณ ชอืและทอียู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการทาํงาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทพียีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกวา่หกหลกั เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทจีะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้น เมอืกลบัสูภู่มลํิาเนา และมรีายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่เกนิ 7 วนันับจากวนัยนืวซีา่ เป็นบญัชอีอม
ทรพัยเ์ทา่นนั สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจาํ รวมถงึบญัชี
สหกรณ์ 
 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทอีอกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูต สะกดชอืให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทที่านจะใชย้นืวซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พนีอ้งสายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทังผูย้นืวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษทงัหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชอืเจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ
ตอ้งระบุชอืผูถู้กรับรองหรอืผูส้มัครยนืวซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทยีนืวซีา่ (สะกดชอื-
นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้นืวซีา่ 
- กรณีทบีรษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบบัเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน 
โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทผีูส้มคัรอายตุาํกวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสูตบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนงึ หรอืกบับคุคลทสีาม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตวัจรงิเท่านัน ระบุวา่อนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหย่าหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่าร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาท่านหนงึท่านใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
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7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลยีนชอื (ชอืในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอนืๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ทงัหมด) 

- สําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทุกท่านตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพอืสแกนลายนวิมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลงัจากทผูีส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่กบัทางศนูยย์นืคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพอืเดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยนืคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

- กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต
ยกเลกิวซีา่ของท่าน เนืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์
ตามวนันัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทูตฯ 
 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเรมิตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั* 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทงัหมดของทา่น เจา้หนา้ทจีะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

 
1. ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. เลขทพีาสปอต............................................................................................................................. 

 
4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อายุ …………………………... ปี 

 
สถานทเีกดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หย่า  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 
 

7. ทอียู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
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8. อาชพีปัจจบุัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย 

 
..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ / รา้นคา้ 
 

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

10. ทอียู่ททํีางาน / สถานศกึษา / ทตีงัรา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชอื-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชอื-นามสกลุบดิา ………………………………………………………………………………………................................... 
 

14. ชอื-นามสกลุมารดา …………………………………………………………………………………................................. 
 

15. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทเีคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทผ่ีานมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วนัหมดอายุวซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผูีอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรุณาระบุชอื……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 


