
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 
นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 

เทีย่วครบไฮไลท ์3 ประเทศของยโุรปตะวนัออก 
 เยอืน คารโ์ลว ีวาร ีเมอืงสปาเกา่แก ่ศนูยก์ลางสปารสีอรต์ดา้นสขุภาพทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก 
 สมัผัสความยิง่ใหญข่อง กรงุปราก ทีไ่ดร้ับสมญานามวา่“เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด”   

 ชมความสวยงามของ เชสกี ้ครมุลอฟ เพชรน้ํางามแหง่โบฮเีมยี เปรยีบดั่งเมอืงในเทพนยิาย 
 สมัผัสความโรแมนตกิของ ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 เยอืน เวยีนนา เมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นศนูยก์ลางดนตรคีลาสสกิของโลก 
 ชมความยิง่ใหญข่อง พระราชวงัเชนิบรนุน ์อัญมณีแหง่เวยีนนา พระราชวงัฤดรูอ้นของราชวงศ ์



  

 

 

 

ฮับสบรูก์แหง่ออสเตรยี ทีไ่ดร้ับตน้แบบจากพระราชวงัแวรซ์ายส ์ของฝรั่งเศส 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม ณ Parndorf Designer Outlet  
 เยอืน บูดาเปสต ์เมอืงหลวงทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก สมญานาม “ไขม่กุแหง่แมน้ํ่าดานูบ” 

 ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศความสวยงามของสองฝ่ังบดูาเปสต ์
 ชมความงามของ อาคารรฐัสภาฮงัการ ีอาคารรัฐสภาทีส่วยงามทีส่ดุในโลก 

พเิศษ...ลิม้ลองเมนูเป็ดโบฮเีมยีน อาหารขึน้ชือ่ของเช็ก 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ่:: 

03 – 09 มถินุายน *ลดราคาโปรโมช ัน่* 39,900  39,900  8,500  

15 – 21 กรกฎาคม 46,900  44,900  8,500  

13 – 19 สงิหาคม  (ชดเชยวนัแมแ่หง่ชาต )ิ 47,900  45,900  8,500  

24 – 30 กนัยายน 44,900  42,900  8,500  

22 – 28 ตลุาคม (วนัปิยะมหาราช) 47,900  45,900  8,500  

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรุณาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์Q 
ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

20.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยเทีย่วบนิที ่QR833 
23.40 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครื่อง 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก โดยเทีย่วบนิที ่QR289 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 
 

วนัที ่2 
      กรงุโดฮา – กรงุปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ชมเมอืง – กรงุปราก – สะพานชาลส ์– 

      จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์

07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาตสลฟั ฮาเวล กรงุปราก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ระยะทางประมาณ 119 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  ตัง้อยู่ทา่มกลางเทอืกเขาทีอุ่ดมสมบูรณ ์และเป็นเมอืงสปา
ทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเชก็ ตามตํานานกลา่วไวว้่า พระเจา้ชารล์สท์ี ่4 แห่งโบฮเีมยี ทรงพบ
แหลง่น้ําแร่ทีเ่มอืงนี้โดยบังเอญิ ในปีค.ศ. 1358 เมือ่ครัง้เสด็จฯ ออกลา่สตัวแ์ลว้สนัุขลา่เนื้อตวัหนึง่ตกลงไป

ในน้ําพุรอ้น ทําใหเ้มอืงแห่งนี้มชีือ่เสยีงเป็นตน้มา ปัจจุบันทัง้เมอืงมน้ํีาพุน้ําแร่อุณหภมูติัง้แต ่42-72 องศา
เซลเซยีสทัง้หมด 12 แห่ง แลว้นําทา่น ชมเมอืงแหง่สปา ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบําบัด
โรคภยัตา่งๆ โดยมรีะดบัเจา้นายหลายพระองคเ์คยเสด็จฯ มาเยีย่มเยอืน อาท ิจักรพรรดนิีมาเรยี เทเรซาแห่ง

ออสเตรยี, พระเจา้ปีเตอรม์หาราชแห่งรัสเซยี และพระเจา้เฟรเดอรกิที ่1 แห่งปรัสเซยี เป็นตน้ นอกจากนี ้
คารโ์ลว ีวารยีังไดช้ือ่ว่าเป็นทีช่มุนุมของเหลา่ศลิปินชือ่ดงัดว้ย ไม่ว่าจะเป็น เกอเธ่, บาค,บโีธเฟน และ 

วากเนอร ์เป็นตน้ ลว้นเคยมาเยีย่มเยอืน ใหท้า่นชมเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นสถาปัตกรรมทีม่คีวามสวยงาม 
เป็นระเบยีบ สสีนัสดใสดจุบา้นตุก๊ตา และสปารสีอรต์สขุภาพระดบัโลก 
 

 
 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1)  
 หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก ระยะทางประมาณ 127 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 

ชัว่โมง  เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็ ไดร้ับสมญานามว่า “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ซึง่ไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  

นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(Charles Bridge) เหนือแม่น้ําวัลตาวา ลกัษณะเดน่ของ
สะพานแห่งนี ้คอื มรีูปปั้นนักบุญและบุคคลสาํคญัทางศาสนากว่า 30 รูป ประดษิฐานบนสองฝ่ังของสะพาน 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้ นําทา่นชม จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(The Old Town Square and The 
Astronomical Clock) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1410 โดยทา่นสามารถชมหอนาฬกิา
ดาราศาสตร ์โดยจะมรีูปปั้นตุก๊ตาสาวกของพระเยซ ู12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทกุๆชัว่โมง  

อสิระใหท้า่นดืม่ดํา่กบับรรยากาศของจัตรุัสกรุงเกา่ ทีแ่วดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค กอธคิ และรอคโคโค
ทีส่วยงาม โดยจัตรุัสกรุงเกา่เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว เปรยีบดัง่เป็นหัวใจและจติวญิญาณของปราก โดย

ทา่นจะเห็นนักทอ่งเทีย่วและชาวปรากจํานวนมากน่ังดืม่กาแฟหรอืเบยีรต์ามคาเฟ่หลายแห่งบนย่านแห่งนี ้
โดยทา่นสามารถเดนิชมความงดงามของโบสถแ์ม่พระ หรอืทา่นอาจจะเชา่รถมา้ ชมความสวยงามของปราก 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (2)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Duo Hotel หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 

 

วนัที ่3 
       กรงุปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิาร เซนตว์ติสุ – ตรอกทองคาํ – เชสกี ้ครมุลอฟ –  

       ชมเมอืง – เชสกี ้บูดาโจวคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
หลงัอาหาร นําทา่นเขา้สู ่ปราสาทปราก (Prague Castle) (ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจํา
ปราสาท นําชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทแหง่นี้) 
ปราสาทแห่งนีต้ัง้อยู่เหนือตวัเมอืง บนเนนิเขาฝ่ังซา้ยของแม่น้ําวัลตาวา (Vltava) เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในสาธารณรัฐเชก็ ปราสาทนี้สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 870 โดยเจา้ชายบรโิวจแห่งราชวงศ ์
เปรมสิลดิ ในปัจจุบันเป็นทีทํ่าการของรัฐบาล และทีพํ่านักของประธานาธบิดแีห่งสาธารณรัฐเชก็ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
และชมดา้นหนา้ มหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว
เชก็ สรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม กอ่สรา้งมาอย่างยาวนาน เริม่ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1344 จนมา

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

จากนัน้นําทา่นชม โกลเดน้เลน หรอืตรอกทองคํา (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยู่ภายใน
ปราสาทปราก เดมิเป็นทีพํ่านักของยามรักษาการณ์พระราชวัง แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศยัอยู่

แทน จงึกลายเป็นหมู่บา้นชมุชนชา่งทอง บา้นพักในบรเิวณนี้จะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา ปัจจุบันเป็น
รา้นขายหนังสอื และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี ้ครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง  เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ เหมอืนดัง่เมอืงในเทพนยิาย ทีไ่ดร้ับ

สมญานามว่า “เพชรน้ํางามแห่งโบฮเีมยี”  ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําวฤตาว่า นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศภายในตวั
เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ดว้ยอาคารเกา่แกใ่นสมัยยุคกลาง ซึง่ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก
องคก์รยูเนสโก ้

 
 



  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5)  

พเิศษ...ลิม้ลองเมนูเป็ดโบฮเีมยีน อาหารขึน้ชือ่ของเช็ก 
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี ้บดูาโจวคิ (Ceske Budejovice) 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที ่4        เชสกี ้ครมุลอฟ – ฮลัลส์ตทัท ์– ชมเมอืง – เวยีนนา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.50 ชัว่โมง หมู่บา้นทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการทําเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิีง่ดงาม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (7) 
หลงัอาหาร นําทา่นเทีย่วชมเมอืง ดืม่ดํา่บรรยากาศความโรแมนตคิของเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า เมอืงรมิทะเลสาบที่
สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง เมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืงมาตัง้แตใ่นสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วัฒนธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทัง้เวยีนนายังเป็น
ศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Best Western Smart Hotel Vienna หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที ่5 
       เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนวงแหวน – พระราชวงัฮอฟบวรก์ – 

       ชอ้ปป้ิง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
หลงัอาหาร นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace)  
(ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจําพระราชวงั นําชมและบรรยาย ซึง่ทา่นจะไดร้บัความรูอ้ยา่ง
ละเอยีดเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของพระราชวงัทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกแหง่นี)้  พระราชวงัแห่งนี ้

เปรยีบดัง่อัญมณีแห่งกรุงเวยีนนา เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮ์ับสบูรก์แห่งออสเตรยี โดยใช ้

พระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ความโดดเดน่ของพระราชวังแห่งนี ้คอืสถาปัตยกรรมแบบ 

ร๊อกโคโค ่(Rococo) ทีม่คีวามหรูหรา ใหญ่โต อลงัการ ภายในมหีอ้งทัง้หมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้น
ถงึเรือ่งราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลงัของพระราชวัง เป็นอุทยานขนาดใหญ ่
ปัจจุบันองคก์รยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวังเชนิบรุนน ์เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรม นอกจากนัน้ 

สถานทีแ่ห่งนี้ยังมสีวนสตัวท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย  
 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
จากนัน้ นําทา่นชม ถนนวงแหวน (Ring Strasse) ผ่านชม โรงอุปรากร, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, 

สวนสาธารณะสตดัปารค์ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีโ์ยฮันสเตรา้ส ์จูเนียร ์เจา้ของบทเพลงอมตะ “By The 
Beautiful Blue Danube” และมเีวลาใหท้า่นถา่ยภาพบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg 

Palace) พระราชวังฤดหูนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีทีป่ระทบัและทีว่่าราชการของจักรพรรดใินราชวงศ ์
ฮับสบ์วรก์ตัง้แตพ่ระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท ีแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ซึง่ประกอบดว้ยแบรนดด์งั

ตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ บดูาเปสต์ (Budapest) ระยะทางประมาณ 194 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงหลวงของประเทศ ฮังการ ีทีไ่ดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  

จนไดร้ับสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่งแม่น้ําดานูบ” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาทอ้งถิน่ (10)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Novotel Budapest City หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

วนัที ่6 
       บูดาเปสต ์– จตัรุสัวรีบุรษุ – ป้อมชาวประมง – โบสถเ์เมตเทยีส – อาคารรฐัสภาฮงัการ ี– 

       ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบ – ทา่อากาศยานบูดาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์– กรงุโดฮา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
หลงัอาหาร นําทา่นผ่านชม จตัรุสัวรีบรุษุ (Hero square) ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่ทีม่อีนุสาวรยีแ์ห่ง
สหัสวรรษตัง้อยู่กลางลาน สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้อาณาจักรฮังการคีรบรอบหนึง่พันปี เสาสงู
ตระหง่านเป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล และรอบเสาเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณบ์ุคคลสาํคญัของฮังการ ี

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

แลว้นําทา่นชมภายนอก ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรา้งขึน้โดยกลุม่ชาวประมง 
ฮังกาเรยีน เพือ่รําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติจากการรุกรานของมองโกล และเป็นจุด
ชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
และถา่ยภาพกบั โบสถเ์เมตเทยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญ่เกา่แกอ่ายุกว่า 700 ปี ในอดตีเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกสาํหรับกษัตรยิฮ์ังการ ีหนึง่ในสญัลกัษณ์ของบูดาเปสต ์
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

จากนัน้ นําทา่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั อาคารรฐัสภาฮงัการ ี(Hungarian Parliament Building)  
ตวัอาคารสรา้งขึน้ดว้ยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิ ซึง่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยงามทีส่ดุ

ในโลก 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



  

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่น ลอ่งเรอื ชมบรรยากาศโดยรอบสองขา้งทางของกรุงบูดาเปสต ์จากบนแม่น้ําดานูบ 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (12) 
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(Budapest Ferenc Liszt 
Airport) เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR200 
23.55 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

01.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR834 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 
 

วนัที ่7        กรงุเทพฯ 

12.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้

บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนํีา้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที่
อกีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (โรงแรมในยุโรปหลายแห่งจะไม่

มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบอุณหภมูติํา่ ซึง่ทางบรษัิทฯ พยายามเลอืกโรงแรมทีพ่ักทีม่ี



  

 

 

 

เครือ่งปรับอากาศใหแ้กล่กูคา้ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่ง  ๆทางบรษัิทอาจมี

การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั)  
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่นเนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาห าร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัเช็กหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่

ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิทฯ 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลที่

ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  



  

 

 

 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้าํรองทีน่ั่งครบ 25 ทา่น และไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ 
ตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ   

ครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง  
• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 

ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ําหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัร ์ 

ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที ่
สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอํานวยความ 

สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ

ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่าจะผ่านหรอื 
     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่าํคญัในการยืน่วซีา่  

     หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่น   
     ตอ้งถกูหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออก   

     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตัว๋ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 
-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 

• หากทา่นผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
100% 

• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสาธารณรฐัเช็ก) 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณา
ทําเลม่ใหม่กอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมี

วซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานทตูฯ 
 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 4.5 cm จํานวน 3 ใบ มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา แว่นกนัแดด หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

 
3. เอกสารสว่นตวั (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  
- สาํเนาบัตรประชาชน  

- สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี  
- สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

- สาํเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  



  

 

 

 

- สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น)  

 
(สําหรบักรณีเด็กอายุตํา่กวา่20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด)  
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาสตูบิัตร / หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

 
*กรณีขา้ราชการและนกัเรยีน หนงัสอืรบัรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ** 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทั  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยุโรป (ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ) หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด และหนังสอืรับรองตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอื
รับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และ
เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 
กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาตอ้ง
มใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบั

บดิาและมารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีาร
รับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นทา่น
อยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับ
ยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

4.4  กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5  กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิ

ของตวัเองและของสาม ีในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีและจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี
เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิของสาม ีและบุตรทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 
  5.1 สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอหรอืใชบ้ัญชเีงนิเดอืน และควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกว่าหกหลกั 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่าย
ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา กรณุาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 

 
5.2 หนงัสอืรบัรองสถานะการเงนิจากธนาคาร (Bank Guarantee)  ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร  
ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบคุําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ

สถานทตู กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัสําเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่ 
วซีา่ (ใชเ้วลาดําเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัทําการ) 
 

* เด็กตอ้งทําเอกสารรบัรองบญัชจีากทางธนาคารของบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได  ้แตใ่หท้างธนาคารออก

เอกสารแยกคนละชุด 
 
*พรอ้มขอ STATEMENT ตวัจรงิจากทางธนาคาร กรณุาปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนัทีน่ดัยืน่วซีา่*  



  

 

 

 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย **  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
 
5.3 กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั (เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,

สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และตอ้ง

ระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ฉบับจรงิจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่
เกนิ 15วัน นับจากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

5.4 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบุ
รายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใด  ๆก็ตาม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 

สถานทีย่ ืน่คํารอ้งขอวซีา่สาธารณรฐัเช็ก 
 

สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่:  ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 15 ยูนติ C สลีมคอมเพล็กซ ์

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

*ทางศนูยย์ืน่วซีา่ ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟร*ี 

 
การเดนิทาง:      สามารถเดนิทางไดโ้ดย BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 
ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ 

กรุณากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  
(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 
 

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

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ชือ่- นามสกลุเดมิ (หากเคยเปลีย่น) ..................................................................................... ............................ 
 

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

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  

 
            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

 
7. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... ............................................................................... 

 

8. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. ........................................................................................... 

 

วันทีอ่อก..............................วันหมดอาย.ุ..............................สถานทีอ่อก.............................................. 
 

9. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

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

10. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...................................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น................................................ 
 

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

11. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย 
 

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

12. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ (หากประกอบกจิการคา้ขาย กรุณาระบุอย่างชดัเจน) 
 

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

13. ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน / สถานศกึษา …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย.์.................................. 
 

เบอรโ์ทรศัพทท์ีทํ่างาน / สถานศกึษา………………………………อเีมล.์................................................ 
 

14. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท 
 

15. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ……………………………………………………………………………บาท 

 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ เชน่ …………………………………………………………………………………………………………… 
 



  

 

 

 

16. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

17. ชือ่-นามสกลุบดิา …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

18. ชือ่-นามสกลุมารดา ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานทีเ่กดิ ……………………………………………………. 
 

19. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้มโีปรดระบุ ดงันี ้
 

19.1 เลขที ่Passport…………………………………วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ................................... 
 
สถานทีอ่อก................................................................. 

 
19.2 เลขที ่Passport………………………………….วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ.................................. 

 
สถานทีอ่อก................................................................. 
 

20. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 

ไม่เคย 

 
เคยได ้ประเทศ……………………….........ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที…่…………………ถงึวันที…่…………………………… 
 

21. เคยพมิพล์ายนิว้มอื เพือ่การขอวซีา่เชงเกน้ กอ่นหนา้นี้ กอ่นหนา้นี ้
 

ไม่เคย 
 
เคย (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)…………………………………………………………………… 

 

22. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

 
ไม่เคย 
 

เคย (เหตผุลในการถกูปฏเิสธ ถา้ทราบ)…………………………………………………………………………………… 
 

23. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพี ระหว่างการเดนิทางและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง  

 
มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์…………………………………… 
 

 
 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์  

การรอ้งขอวซีา่ของทา่น* 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางในการบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 
 


