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วันแรก กรุงเทพฯ                     (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส  (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-บูดาเปสต-โบสถแมทเธียส-ปอมชาวประมง-ลองเรือแมนํ้าดานูบ                (ยูเออ-ีฮังการ)ี 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

ฮงัการี ออสเตรีย เชค 8 วนั  
บดูาเปสต ์กรุงเวียนนา ซาลสบ์รูก์ ฮลัลส์ตทัท ์เชสกี�ครมุลอฟ  

กรุงปราก สะพานชารล์ส ์ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร ์

ชอ้ปปิ� ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่นํ�าดานูบ พระราชวงัเชินบรุนน ์
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04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.50 น. เดินทางสู กรุงบูดาเปสต  ประเทศฮังการ ีโดยสายการบินเอมิเรตส  เที่ยวบินที ่EK 111(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต  ประเทศฮังการี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู    

ใจกลางกรุงบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรม

ของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ํา

ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝงแมน้ําดานูบ นําทานชมบริเวณรอบนอก                       

โบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อ

โบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระ

ปรีชาสามารถมากและยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่

งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-

โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 

15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระ

บรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 

11 อยูหนาปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด

ชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ํา

ดานูบไดอยางดีปอมแหงนี้สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนําทาน ลองเรือดืมด่ํา

บรรยากาศที่สวยงามของแมน้ําดานูบ ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝงแมน้ํา 

ระหวางลองเรือทานจะไดเห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เปนอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไมควรพลาด ถือวาปน

สัญลักษณของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบ    

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีส่าม  เวยีนนา-พระราชวังเชินบรุนน                                 (ฮังการ-ีออสเตรยี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําเดินทางโดยรถโคชสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวง

ของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย ผานชม

พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช

เปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ปค.ศ.1918  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร นําทานเข าชม 

พระราชวั ง เชินบรุนน   ตั้ ง อยู ใ นกรุ ง เ วี ยนนาประเทศ

ออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับส

บูรก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย 

Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus 

Pacassi เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้น
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เยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปจจุบันไดรับการ

ประกาศใหเปนมรดกโลก และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่ี่ McArthurGlen Designer Outlet-ซาลสบูรก                       (ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 

,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และ

อื่นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวนสิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ 

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ

สินคา**   

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู  เมืองซาลสบูรก ประเทศ

ออสเตรีย เมืองนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝงแมน้ํา

ซาลซัค (Salzach) และม ีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เปน

บานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

เดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ 

Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่า    เมืองซาลสบูรก-สวนมิราเบล-ฮัลลสตัทท-ลนิซ               (ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายภาพบริเวณ สวนมิราเบล ใหทานเก็บบันทึกภาพ

ประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําของ The Sound of Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด 

จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยู

บนเนินเหนือเมืองเกา นําทานถายรูป บานเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยู

สองขางทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบูรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมือง

เกาแถว บานเกิดของโมสารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฮัลลสตัทท (Hallstatt) 

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสี เขียวขจีสวยงามราวกับ

ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 

เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง 

ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดก

โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม

เมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองลินซ (Linz) เปนเมืองใหญเปนอันดับ 3 

ของประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงของรัฐอัปเปอรออสเตรีย ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ อยูหางจาก

ชายแดนสาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต ตั้งอยูบนฝงแมน้ําดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา เครื่องจักร 
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อุปกรณไฟฟา ผลิตภัณฑยาสูบ เมืองนี้พัฒนามาจากคายสมัยโรมัน เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ 

13  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก ลินซ-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก      (ออสเตรีย-เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่

เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยก

ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมือง

นี้ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคาร

เกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียน

ไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก จุดโดดเดนอีกอยางของเมือง

นี้ คือมีแมน้ําวัลตาวาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคง

เปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของ

ตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากนี้บานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแหง

ปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุง

ปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย 

และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก   

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด ปราสาทแหงกรุงปราก – โบสถเซนตไวตัส – สะพานชารลส – นาฬิกาดาราศาสตรดูไบ  (เชค-ดูไบ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู ปราสาทแหงกรุงปราก ปราสาทที่ใหญที่สุดใน

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885  โดยเจาชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวาในอดีต

เปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนทําเนียบ

ประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตไวตัส 

วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นํา

ทานชม สะพานชารลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวย

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 

องค ตลอดแนวสะพาน นําทานไปชม นาฬิกาดาราศาสตร 

เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

15.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 140(บริการ

อาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันทีแ่ปด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ดูไบ-ไทย) 

03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส  เที่ยวบินที่ EK 376 
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 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู

กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ   10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

 พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรมัตอหนึ่งคน 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 21-28 / 30 ม.ค.-6 ก.พ. 2563 40,900 

กุมภาพันธ 5-12 ก.พ. / 19-26 ก.พ. 2563 40,900 

มีนาคม 
4-11 / 11-18 / 18-25 มี.ค. 2563 

25 มี.ค.-1 เม.ย. 2563 
40,900 
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 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

 เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม          

          รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีท่ียื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ 

           คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่          

           สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม

วา กรณใีดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา 

           ทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  
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เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพือ่ความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ  

2. รูปถายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ไมซ้ํากับรูปถายในเลมหนังสือ

เดินทาง, ถายรูปใหเหมือนกับไมเนนชวงลําตัว เนนชวงหนาตา ถาใสแวนตาหรือคอนแทคเลนส ใหถอดออก และรูป

ถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถาเดินทางดวยกัน สามี-

ภรรยา  ตองแปล)   

4. หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีงานประจํา) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู  โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, 

วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ

หลังครบกําหนด (ตองใชเอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ  เอกสารตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึง

วันนัดหมายยื่นวีซา) 

5. หนังสือรับรองการเรียน  (กรณีศึกษาอยู) ตองขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (ตองใชเอกสารตัวจริง

ภาษาอังกฤษอายุไมเกิน 1 เดือน) 

6. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการคา  หรือ ทะเบียนพาณิชย (Commercial Certificate*DBD* ) และ

หนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 

เดือน (ตองเปนเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

8. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย

ระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย และตองมีหนังสือทะเบียนการคา หรือ ทะเบียน

พาณิชย (อายุไมเกิน 3 เดือน และ พรอมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ออกคาใชจาย พรอมทั้งแนบ หนังสือรับรองการ

เคลื่อนไหวบัญชี ( Bank Statement )  ตองมีการปรับยอดลาสุดไมเกิน 1 เดือน และ สําเนายอนหลังทางการเงิน 6 เดือน 

หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  ของบริษัทมาดวย 

- ถาผูสมัครทํางานแลว แตจะใหคนในครอบครัวออกคาใชจายให (Sponsor) ผูสมัครยังก็ตองแสดงบัญชีของผูสมัครดวย 

-  เอกสารทางการเงิน เชน สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ หนังสือรับรองการเคลื่อนไหวบัญชี ( Bank 

Statement )  ตองมีการปรับยอดลาสุดไมเกิน 1 เดือน และ สําเนายอนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจาก

ธนาคาร (Bank Certificate)  ออมทรัพยเทานั้น 

** ถาผูสมัครมีบัญชี ฝากประจําดวย และ ออมทรัพย สามารถแนบคูกับบัญชีออมทรัพย** 
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9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซา

ได 

 - ถาผูสมัครมีหนาวีซาเชงเกน (Schengen) ใหถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนมาใหหมดทุกหนามีอายุไมเกิน  5  ป  

 - รบกวนใหผูสมัครเซ็นชื่อใหครบถวน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเทานั้น) และ application form (ขาวดําเทา)  

                     มาใหครบถวน 

 - สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลม Passport ไปใชขณะดําเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี 

  

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


