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EAST EUROPE IN YOUR AREA 
เยอรมน ี– ออสเตรยี – สโลวัก – ฮังการ ี– เชก 

  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

19-26 พฤษภาคม 2566 69,900.- 8,900.- 

2-9 มิถุนายน 2566 63,900.- 8,900.- 

16-23 มิถุนายน 2566 69,900.- 8,900.- 

30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 69,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 14 EUR /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล ✈ ✈ ✈  

2 
อิสตันบลู  – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – 

มิวนิค 
✈   X 

NH MUCHEN OST CONFERENCE 

CENTER 

3 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร ์   X SIMM’S HOTEL 

4 
เวียนนา  - เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน์ - กรุงบราติสลาวา่  

- กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง 
   LEONARDO HOTEL BUDAPEST 

5 
กรุงบูดาเปสต์  -ล่องเรือแม่นา้ดานูบ-  Parndorf Outlet- 

เชสกี้ บูดาโจวิค 
 X  SPA HOTEL VITA 

6 
เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ ครุมลอฟ -  คาร์โลวี วารี  -  กรุง

ปราก 
   HOLIDAY INN PRAGUE 

7 
กรุงปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ล- 

สนามบิน - อิสตันบูล 
  ✈  

8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ  

20.00  น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ สาย

การบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู ด้วยเท่ียวบิน TK069 

วันทีส่อง อิสตันบูล  – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 

05.15น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู รอเปล่ียนเคร่ือง 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ด้วยเท่ียวบิน TK1629 

09.05น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  ผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 

เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดินทางข้ึน

ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น า

ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่

บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว 

ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด 

ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)  
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ

ฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบา

วาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

เยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ือง

ชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 

(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นท่ีต้ัง

ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างข้ึนในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NH MUCHEN OST CONFERENCE CENTER หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่าม มิวนิค – ฮัลสตัท – เวยีนนา – ถนนคารท์เนอร ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) ประเทศออสเตรยี หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุกว่า 

4,500 ปี เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีท่ีมีสวยงามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย 

และมีทะเลสาบท่ีสวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็น

พื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่ง

ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ปลาเทรา้ท์จากทะเลสาบฮัลสตัท) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย จากนั้นน าผ่านชมถนนสาย

วงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร

โอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในระหว่างปีค.ศ.1863 -1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg 

Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 

13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  20 น าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์  (St. Stephen’s 

Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างข้ึนในปีค.ศ.1713 เพื่อ

เป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ้ งสินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสก้ี 

หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่น

ทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์ทเนอร์ 

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

 

 

 

 

 

 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก SIMM’S HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ เวียนนา  - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบราติสลาว่า  - กรุง

บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัป
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สเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 

ให้สร้างข้ึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้

เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่ง

อย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝร่ังเศส 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศสโลวัก ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และ

ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava 

Castle) ท่ีต้ังเด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวังท่ีประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นท่ีท าการ

ของรัฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศ

ฮังการ ีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมี

อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ” น า

ท่านชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก  ด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้าดานูบ น าท่านชม

บริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้

เป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  

ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีงดงามใน

เมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสุด

ในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงาน

ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด

ชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น้าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างข้ึน

ต้ังแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL BUDAPEST หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่้า กรุงบูดาเปสต์  -ล่องเรือแม่น้าดานูบ-  Parndorf Outlet- เชสกี้ บูดาโจ

วิค 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเล่ืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม

ฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วท่ีต้ังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตา

ของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นท่ีใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศ

อังกฤษเช่นกัน  (การล่องเรือข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าใน

แม่น้าอาจกลายเป็นน้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆจนไม่

สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) หลังจากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

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

DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใด

ตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปเท่ียวเดินเล่นในย่านเมืองเก่ากรุงบราติ

สลาว่าแทน *** 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ บูดาโจวิช (Ceske Budejovice) 

ค่า รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก SPA HOTEL VITA หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่ก เชสกี ้บูดาโจวิช - เชสกี ้ครุมลอฟ -  คารโ์ลว ีวาร ี -  กรุงปราก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็น

เพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
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ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ต้ังอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมี

อาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ี

ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่ง

สร้างข้ึนในปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้า 

ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เป็ดโบฮิเมยีน) 

บ่าย น าเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

สาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกว่าเป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดินชมเมือง

คาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของผู้คนท่ัวโลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อท่ีมี

มาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองด่ืมน้าแร่ ซึ่งต้องด่ืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลน

ท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้า  

น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN PRAGUE หรอืเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด กรุงปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์- สนามบิน - อิสตันบูล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเนินเขาต้ังแต่สมัย
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คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็นธรรมเนียบของ

ประธานาธิบดีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบัน ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) 

อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระ

ศพของกษัตริย์ท่ีส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมก

ซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น (กรณี มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชม

พระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ซึ่งใช้เป็นท่ีประทับ

ของเจ้าชายโบฮีเมียนท้ังหลาย น าท่านเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมี

ร้านขายของท่ีระลึกวางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้าวัลตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

สมัยพระเจ้าชาร์ลท่ี 4  ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญท่ีต้ังอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบินเมืองเวียนนาเพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
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19.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1770 

22.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

วันทีแ่ปด อิสตันบลู – กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี TK68 

15.20น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

EAST EUROPE IN YOUR AREA 

เยอรมน ี– ออสเตรยี – สโลวัก – ฮังการ ี– เชก 

  8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

19-26 พฤษภาคม 2566 69,900.- 8,900.- 
2-9 มิถุนายน 2566 63,900.- 8,900.- 

16-23 มิถุนายน 2566 69,900.- 8,900.- 
30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 69,900.- 8,900.- 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 14 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
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เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
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7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,000.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (14 EUR/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR/ต่อทา่น) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  
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3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เชน่ ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่านั้น 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 



GQ3MUC-TK001 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่ อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น (เชก) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวซี่าแสดงตนทีศู่นย์ยื่นวซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซี่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยดึติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซา่

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

**ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า
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จะมีเง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย** 

***ในกรณเีด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของพาสปอรต์ไม่

ตรงกับในปัจจุบัน รบกวนทําพาสปอรต์ใหม่ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่น 

หากเล่มไม่ได้รบัการอัปเดทรูปให้เป็นปัจจุบัน*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ       (พื้นหลังขาว

เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอน

แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก และรูปจะต้องไม่ซ้ากับวีซ่าเกา่ท่ีเคยมี) 

3 หลักฐานการเงิน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหนา้พาสปอร์ต 

3.1 กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มอีายุ16 ปีข้ึนไปออกค่าใช้จ่ายเองได้)  

3.1.1 Bank Statement ออมทรัพย์ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกโดย

ธนาคาร (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่

เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า 

3.2 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ี

มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น ในกรณีของลูกค้าท่ีย่ืนเกษียณอายุ หากให้บุตรออกค่าใช้จา่ย

ให้ จะต้องเป็นบุตรท่ีเดินทางด้วยเท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

3.2.2 Bank Statement ท่ีออกโดยธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ้่าย ปรับยอดเงินใน

บัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า 

3.3.3 Bank Guarantee ท่ีออกโดยธนาคาร ของบุคคลท่ีออกค่าใชจ้่าย ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับท่ีไปขอ 

Bank Statement จากธนาคาร 

**ผู้เดินทางที่มอีายุตั้งแต ่18 ปีข้ึนไป จะต้องมบัีญชอีอมทรพัย์ส่วนตวัและขอ Bank Statement มา

ด้วยทุกท่าน ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรอืมผีู้ออกค่าใช้จ่ายใหก้็ตาม  

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรพัย์ต่างๆ 
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4 หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน, วันลางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น)หนังสือจะต้องมีท่ีอยู่บริษัท เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ และจะตอ้งมลีายเซ็นกับตราประทับบรษัิท  (หนังสือรับรองท่ีปร๊ินท์จากออนไลน์ จะไม่

เข้าลักษณะเอกสารท่ีถกูต้อง)  

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

5เอกสารสว่นตัว 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 



GQ3MUC-TK001 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซา่เชงเกนประเทศเชก 
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาติปจัจุบนั .................................สัญชาติโดยก าเนดิ หากตา่งจากปจัจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
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9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากตา่งจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/

ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผู้ขอ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจัจุบนั(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………… 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน................................................................. 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่เชงเก้นกอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

**กรณลีูกค้าเคยมวีีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 
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16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

 

 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ.................................................   

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหนา้แล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 


