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HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY  

ออสเตรีย บูดาเปสต ์บาตสิลาวา เชก เยอรมัน 9 วัน 6 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัเชินบรุนน ์| เอสเตอรก์อม | บดูาเปสต ์| เบอรโ์น | 

บราติสลาวา | ปราก | นเูรมเบิรก์ |แฟรงกเ์ฟิรต์ | คารโ์ลวี วาร ี

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 53,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์

วนัท่ี 3. เวียนนา – เอสเตอรก์อม – เซนเทนเดอร ์– บูดาเปสต ์

วนัท่ี 4. บูดาเปสต ์– OUTLET – บราติสลาวา 
วนัท่ี 5. บราติสลาวา – เบอรโ์น – ปราก 

วนัท่ี 6.ปราก – ปราสาทปราก 

วนัท่ี 7.ปราก – คารโ์ลวี วาร ี– นเูรมเบิรก์ 

วนัท่ี 8. นเูรมเบิรก์ – วซูบ์วรก์ – Outlet – แฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบิน      

วนัท่ี 9.ดไูบ – กรุงเทพฯ   

เดนิทาง มนีาคม – กรกฎาคม 2563 



  2  HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY 9 วนั 6 คืน BY EK                                      [GQ3VIE-EK003]                                                        

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
22.00น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

* คณะเดินทางวนัท่ี 08-16 เม.ย.63 / 13-21 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. *  
* คณะเดินทางวนัท่ี 17-25 มิ.ย.63 / 01-09 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. *   

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
 09.00 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเวียนนา ดว้ยเท่ียวบิน EK 127 

* คณะเดินทางวนัท่ี 08 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. และถึงเวียนนา เวลา 12.55 น. *  
12.25 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 

ชั่ วโมงในวันท่ี 08 มีนาคม  2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้น าเขา้ชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวติัการสรา้งมาตัง้แต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1 ,441 
หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ี
ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส ผ่านชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse)ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเป
ร่า ท่ีสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิด
ใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ี
ประทบัของราชส านกัฮปัสบูรก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 จากนัน้น าชมบริเวณ
รอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรด
ใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นตอ่ความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชิญช้อปป้ิงสินคา้เครื่อง
แกว้สวารอ็ฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟชั่น
วยัรุน่ทนัสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช็อกโกแลตโมสารท์ หรือในย่านถนนคารน์ท์
เนอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก SENATOR หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่3 เวียนนา – เอสเตอรก์อม – เซนเทนเดร ์– บูดาเปสต ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเท่ียวชมโบสถ ์เอสเตอรก์อม (Esztergom Basilica) ท่ีไดส้รา้งขึน้ใหม่ราวๆ ปี ค.ศ.1822 โดยตวัโบสถ์
ดัง้เดิมถูกสรา้งขึน้ในช่วงราวๆ ปี ค.ศ. 1000-1010 แต่โดนเผาท าลายในเวลาต่อมา จึงท าใหต้อ้งสรา้งใหม่อยู่
หลายรอบ ภายในโบสถท์า่นจะพบกบัสถาปัตยกรรมที่งดงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองเซนเทนเดร ์(Szentendre) ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที เมืองนีเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แม่น  า้ดานบู แม่น  า้สายส าคญัท่ีมีความยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวีปยโุรปและอยู่หา่งจากบูดาเปสตเ์มืองหลวงของ
ประเทศฮงัการไีปทางตอนเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร น าท่านเดินเลน่ชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึและเม่ือไดเ้วลา
อันสมควรน าท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติท่ีมีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชม
เมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL 
ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณ
รอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลาย
พระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตรยิแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตรยิท่ี์ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ู ้
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ทรงสรา้งสิ่งก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสีสวยงาม
อันเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า 
ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิว
เหนือเมืองบูดาท่ีทา่นสามารถชมความงามของแม่น า้ดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดย
กลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 บูดาเปสต ์– OUTLET – บราตสิลาวา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาทา่นอิสระเพื่อชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAINT, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON, 
GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED 
PERRY , UGG, KIPLING,G STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY COUTURE, SUPERDRY และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นสูก่รุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศสโลวกั ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้

ดานบูท่ีบรเิวณพรมแดนของ  สโลวกั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 บราตสิลาวา – เบอรโ์น – ปราก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเบอรโ์น (Brno)  เป็นเมืองเลก็แตก็่จดัเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่ง
โดดเด่นทัง้ในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน อาทิ   ไวน ์เบอรโ์น โดดเด่นเรื่องผลิตไวน ์คอไวนจ์ากทั่ว
สารทิศมาท่ีน่ีเพื่อชิมไวน ์ท่ีหาซือ้งา่ยมาก ท่ีพิเศษคือมีรา้นช่ือ Vinarna ท่ีกดไวนอ์อกจากถงัไวนก์นัสด ๆ คอสรุา
คงไดก้รึม่กนัทัง้วนั น าทา่นชม มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์อนดพ์อล (St. Peter and Paul Cathedral) ท่ีตัง้อยู่
บนเนินเขา Petrov ท่ีสามารถมองเห็นวิวสดุสวยของเมือง เป็นจุดชมวิวท่ีโรแมนติกมาก มหาวิหารไดร้บัการ
บูรณะหลายครัง้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1794 – 1746 และไดป้รบัเปลี่ยน ใหเ้ป็นไสตลบ์าร็อค แต่พอถึงช่วง
ศตวรรษท่ี 19 – 20 มหาวิหาร ไดร้บัอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แต่ถึงจะบูรณะปรบัเปลี่ยนไปอย่างไร
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ความสวยงามสงา่และความขลงัยงัคงอยูต่ราบจนทกุวนันี ้จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna 

Hora) เมืองท่ีส  าคญัและมีความสวยงามไม่แพก้รุงปราก เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเ่งินของยุโรปมาตัง้แต่ยุคกลาง 
จึงท าใหเ้มืองนีมี้ความร  ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยงัมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสรา้งท่ีเก่าแก่ จน
ไดร้บัการจดทะเบียนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถป์ระจ า
เมือง น าเขา้ชมโบสถเ์ซนตบ์าบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธิกท่ีนบัว่าสวยงาม และสมบูรณ์
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งไดก้่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณใ์นปี 1905 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง
นานกว่า 500 ปี จากนัน้น าเขา้ชมโบสถโ์ครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดงั สถานท่ีท่ีแปลกท่ีสดุใน
เมืองนีท่ี้ ขึน้ช่ือวา่เป็นโบสถท่ี์แปลกท่ีสดุในโลก เน่ืองจากโบสถนี์ต้กแต่งไปดว้ยโครงกระดูกมนุษยก์ว่า 70,000 
ชิน้ กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าขึน้จากกระดูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตรา
สญัลกัษณ์ตระกูล เหตุผลของการน ากระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผูป้กครองสญัชาติเยอรมันมอบหมายให ้
สถาปนิคช่ือ Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดกูเพื่อเป็นการระลกึถึงการใชชี้วิตอย่างระมัดระวงั และ
สื่อใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิ่งท่ีหลกีเลี่ยงไม่ได ้ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเช

โกสโลวาเกีย ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ น าทา่นเดินสูป่ระตูเมืองเก่า 
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 
ใหเ้วลาทา่นเดินอิสระเดินเลน่ยา่นเมืองเก่า จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพาน
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เก่าแก่ขา้มแม่น  า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ัน
โลหะของเหลา่นกับุญท่ีตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DUO หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 ปราก – ปราสาทปราก  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมัย
เจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14   นบัว่า
เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก  ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายใน
เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตรยิส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิ
มิเลี่ยนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย 
แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลกึ วางจ าหนา่ยอยูม่ากมาย   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ใหเ้วลาทา่นอิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DUO หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 ปราก – คารโ์ลวี วารี – นูเรมเบิรก์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
สาธารณรฐัเช็ค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วาร ี
ซึ่งปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่วโลกท่ีจะมาใชบ้ริการรกัษาสขุภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ เชิญ
ทดลองด่ืมน า้แรซ่ึ่งตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็น

เอกลกัษณ ์มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนี ้
เป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุม่สมัพนัธมิ์ตรถลม่เสียหาย
เกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้ว่มมือกันบูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากท่ีสดุ น าท่าน
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ถ่ายรูปกบัวิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ARVENA PARK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่8 นูเรมเบิรก์ – วูซบ์วรก์ – Outlet – แฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบิน      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวูซบ์วรก์ (Wurzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น  า้เมน ซึ่งเป็นอีกแหลง่ของการเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวนข์องเยอรมัน และเป็นเมืองท่ีไดร้บัการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าทา่นชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง 
(City Hall) และแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูซบ์วรก์ (Wurzburg Cathedral) ซึ่งสรา้งขึน้เม่ือ ค.ศ. 
788 อยา่งไรก็ตามในการก่อสรา้งระหว่างปี 1040-1225 ไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหม้หา
วิหารภายนอกสรา้งแบบโรมาเนสก ์น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 
10 ซึ่งอดีตคือพระราชวงัเก่า สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค และไดมี้การบูรณะหลายครัง้เน่ืองจากถูกท าลาย
จากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่Wertheim Village Outlet ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ท่ีรวบรวมรา้นคา้ชัน้น า

ไวอ้ย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY 
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดิน
ทางเขา้สูเ่มืองแฟรงกเ์ฟิรต์(Frankfurt) ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบ
ของหัวล  าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์
(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาวา่การเมือง ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร  ์

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund)และมีเวลาช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free)ภายในสนามบิน 
22.20น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 48  

  

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 
* คณะเดินทางวนัท่ี 17 มิ.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *  
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18.55 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY           
ออสเตรีย ปดูาเบสต ์บาตสิลาวา เชก เยอรมัน 9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

24 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,400.- 5,900.- 

08 – 16 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 37,400.- 7,900.- 

13 – 21 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

17 – 25 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

01 – 09 ก.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 



  9  HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY 9 วนั 6 คืน BY EK                                      [GQ3VIE-EK003]                                                        

 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั  (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (15 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
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ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่ วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม ่

ทางสถานทูตจะไมร่บัยืน่ หากเล่มไมไ่ดร้บัการอปัเดทรูปให้

เป็นปจัจบุนั*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       
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(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
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6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 
 
 


