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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิที�ดที ี�สดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 
นํ �าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ  

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 

ขาไป QR833 BKK -  DOH 19.30 – 23.05 
ขาไป QR289 DOH -  PRG 02.30 – 06.55 

ขากลบั QR200 BUD - DOH 16.25 – 23.55 

ขากลบั QR834 DOH - BKK 01.55 – 12.30 



 

 

 

การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

17 - 23 ธนัวาคม 2561 43,990 41,990 8,500 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสํารองที�น ั�งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่) 

 

วนัที� 1       กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์Q 
ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

19.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้รโ์ดยเที�ยวบนิที� QR833 
23.05 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก โดยเที�ยวบนิที� QR289 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 2 
      กรงุโดฮา – ปราก – คทุนา โฮรา – ชมเมอืง – วหิารเซนตบ์ารบ์ารา – ปราก –  

      สะพานชาลส ์– จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์

06.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาตสลฟั ฮาเวล กรงุปราก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่คทุนา โฮรา (Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง  เมอืงที�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานพอๆกบักรงุปราก และเป็น
เมอืงสําคญัและรุง่เรอืงในอดตี เนื�องจากในสมยัยคุกลาง เมอืงแหง่นี�ทําเหมอืงเงนิ ผลติเงนิตราเหรยีญ
กษาปณ ์จงึเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของแควน้โบฮเีมยี ในชว่งศตวรรษที� 14 ประชากรของเมอืงนี�มี
จํานวนเทา่กบัประชากรของกรงุลอนดอนเลยทเีดยีว ในปัจจบุนัเป็นเมอืงเล็กๆ ที�มโีบสถส์ไตลโ์กธกิที�
สวยงามใหเ้ห็นอยูม่ากมาย ในปี ค.ศ.1995 เมอืงแหง่นี�ไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
นําทา่นชมความสวยงามของยา่นเมอืงเกา่ที�เคยมั�งคั�งและรุง่เรอืงสดุขดีในอดตี และชมโบสถท์ี�สําคญัที�สดุ
ของเมอืง คอื วหิารเซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbara’s Cathedral) สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิชั �นสงู หนึ�ง
ในวหิารที�สวยงามที�สดุในยโุรป สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ ค.ศ. 1388 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1905 ใชเ้วลากอ่สรา้ง
ยาวนานถงึ 517 ปี โดยเหลา่ชา่งฝีมอืและสถาปนกิผูส้รา้งสรรคส์ ิ�งกอ่สรา้งตา่งๆในปราสาทปราก  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (1)   
 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20

ชั�วโมง  เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็ ไดร้ับสมญานามวา่ “เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด” ซึ�งไดร้ับการขึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(Charles 
Bridge) เหนอืแมนํ่�าวัลตาวา ลักษณะเดน่ของสะพานแหง่นี� คอื มรีปูปั�นนักบญุและบคุคลสําคญัทางศาสนา
กวา่ 30 รปู ประดษิฐานบนสองฝั�งของสะพาน โดยจะมบีรรดาศลิปินมาวาดภาพกนัอยา่งมากมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนั�น นําทา่นชม จตัรุสักรงุเกา่และหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(The Old Town Square and The 
Astronomical Clock) ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1410 โดยทา่นสามารถชมหอนาฬกิา
ดาราศาสตร ์โดยจะมรีปูปั�นตุ๊กตาสาวกของพระเยซ ู12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทกุๆชั�วโมง  
อสิระใหท้า่นดื�มดํ�ากบับรรยากาศของจัตรุัสกรงุเกา่ ที�แวดลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค กอธคิ และรอคโคโค
ที�สวยงาม โดยจตัรุัสกรงุเกา่เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเที�ยว เปรยีบดั�งเป็นหัวใจและจติวญิญาณของปราก  
โดยทา่นจะเห็นนักทอ่งเที�ยวและชาวปรากจํานวนมากนั�งดื�มกาแฟหรอืเบยีรต์ามคาเฟ่หลายแหง่บนยา่นแหง่นี� 
โดยทา่นสามารถเดนิชมความงดงามของโบสถแ์มพ่ระ หรอืทา่นสามารถเลอืกชอ้ปปิ�งเครื�องแกว้โบฮเีมี�ยน 
หรอืสนิคา้เบรนดเ์นมตา่งๆมากมายในบรเิวณนี� 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 หรอืทา่นสามารถเที�ยวชม เทศกาลตลาดครสิตม์าสกรงุปราก (Christmas Markets) ตั �งอยูบ่รเิวณ
จัตรุัสกรงุเกา่ โดยปกตจิะเปิดตั �งแตเ่วลา 09.00 – 21.00 น. ซึ�งตลาดครสิตม์าส บรเิวณจตัรุัสกรงุเกา่แหง่นี� 
นับวา่ใหญแ่ละสวยงามที�สดุในประเทศเชก็ โดยรอบบรเิวณตลาดจะดดัแปลงเป็นพื�นที�ของกระทอ่มไมท้ี�
ประดับไฟและตกแตง่อยา่งสวยงาม ตน้ครสิตม์าสยกัษ์ที�ประดับแสงสวา่งกลางจตรุสั แผงขายของสนิคา้ที�
ระลกึ รวมถงึลิ�มลองอาหารและขนมทอ้งถิ�นที�ข ึ�นชื�อของเชก็ นอกจากนั�นมบีรรดานักแสดงตามถนนคอยให ้
ความบนัเทงิอยูร่อบบรเิวณ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบัเทศกาลแหง่ความสขุจนถงึเวลานัดหมาย  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (2)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Duo Hotel หรอืในระดับเดยีวกนั 

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

       ชมเมอืง – เชสกี� บดูาโจวคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
หลังอาหาร นําทา่นเขา้สู ่ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทแหง่นี�ตั �งอยูเ่หนอืตวัเมอืง บนเนนิเขา
ฝั�งซา้ยของแมนํ่�าวลัตาวา (Vltava) เป็นปราสาทที�ใหญท่ี�สดุในสาธารณรัฐเชก็ ปราสาทนี�สรา้งขึ�นตั �งแตใ่นปี 
ค.ศ. 870 โดยเจา้ชายบรโิวจแหง่ราชวงศเ์ปรมสิลดิ ในปัจจบุนัเป็นที�ทําการของรัฐบาล และที�พํานักของ
ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐเชก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

และชม มหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารศกัดิ�สทิธิ�คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเชก็ 
สรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิที�ย ิ�งใหญแ่ละงดงาม กอ่สรา้งมาอยา่งยาวนาน เริ�มตั �งแตใ่นปี ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จ
สมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

จากนั�นนําทา่นชม โกลเดน้เลน หรอืตรอกทองคาํ (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยูภ่ายใน
ปราสาทปราก เดมิเป็นที�พํานักของยามรักษาการณ์พระราชวัง แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศัยอยู่
แทน จงึกลายเป็นหมูบ่า้นชมุชนชา่งทอง บา้นพกัในบรเิวณนี�จะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา ปัจจบุนัเป็น
รา้นขายหนังสอื และของที�ระลกึตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี� ครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชั�วโมง  เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ เหมอืนดั�งเมอืงในเทพนยิาย ที�ไดร้ับ
สมญานามวา่ “เพชรนํ�างามแหง่โบฮเีมยี”  ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าวฤตาวา่ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศ
ภายในตัวเมอืงและเก็บภาพความประทับใจกบัความโดดเดน่ของอาคารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึ�งไดร้ับการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (5)  

พเิศษ...ล ิ�มลองเมนเูป็ดโบฮเีมยีน อาหารประจําชาตเิช็ก 
หลังอาหาร 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) 
 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชั�วโมง หมูบ่า้นที�มชี ื�อเสยีงดา้นการทําเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิี�งดงาม ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็น
เมอืงรมิทะเลสาบที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งในโลก จนไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (7) 

หลังอาหาร อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เที�ยวชมเมอืง ดื�มดํ�ากบับรรยากาศความโรแมนตกิของเมอืงรมิทะเลสาบ 
พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.20 ชั�วโมง เมอืงที�เคยรุง่เรอืงมาตั �งแตใ่นสมยัยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วัฒนธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทั �งเวยีนนายงัเป็น
ศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 
 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (8)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

 

วนัที� 5 
       เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนคารท์เนอร ์และมหาวหิารเซนต ์สเตเฟน – 

       Parndorf Designer Outlet – บดูาเปสต ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
หลังอาหาร นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace)  
พระราชวังแหง่นี�เปรยีบดั�งอญัมณีแหง่กรงุเวยีนนา เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบรูก์แหง่ออสเตรยี 
โดยใชพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั�งเศสเป็นตน้แบบ ความโดดเดน่ของพระราชวังแหง่นี� คอืสถาปัตยกรรมแบบ 
ร๊อกโคโค ่(Rococo) ที�มคีวามหรหูรา ใหญโ่ต อลังการ ภายในมหีอ้งทั �งหมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้น
ถงึเรื�องราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลังของพระราชวัง เป็นอทุยานขนาดใหญ ่ 
ปัจจบุนัองคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวังเชนิบรนุน ์เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมอกีดว้ย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kärntner Strasse) ถนนชอปปิ�งสายสําคญัของเวยีนนา ที�มี
รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนน อาท ิเสื�อผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม, เครื�องแกว้
ครสิตลัเจยีระไน, ของที�ระลกึตา่งๆ เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ตามอธัยาศัย  
หรอืทา่นสามารถชมความสวยงามของ มหาวหิารเซนตส์เตเฟน (St. Stephen's Cathedral) ตั �งอยูบ่น
ถนนคารท์เนอร ์สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1137 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1433 เป็นสถาปัตกรรมสไตลโ์กธคิ มหีลังคา
กระเบื�องสสีดใส และหอคอยที�สงูกวา่ 136.7 เมตร สรา้งขึ�นเพื�ออทุศิใหนั้กบญุสเตเฟน ทา่นสามารถเขา้ชม
ภายในได ้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
หรอืทา่นสามารถเดนิเลน่ชมเมอืงเวยีนนา โดยการถา่ยรปูหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) 
พระราชวังฤดหูนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีที�ประทบัและที�วา่ราชการของจักรพรรดใินราชวงศฮ์บัสบ์วรก์ตั �งแต่
พระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกวา่ 600 ปี หรอืถา่ยรปูกบั เวยีนนาโอเปรา่ โรงละคร
แหง่แรกของเวยีนนา และไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นโรงอปุรากรที�ดทีี�สดุแหง่หนึ�งของโลก ตัวอาคารสรา้งขึ�นเป็น
ศลิปะแนว นโีอ-เรนาซอง (Neo-Renaissance) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ� งของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท ีแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�นที�มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�อมากมาย ซึ�งประกอบดว้ยแบรนดด์ัง
ตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ� งของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู่ บูดาเปสต ์(Budapest) ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.15 ชั�วโมง เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีที�ไดช้ื�อว่ามคีวามสวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของ
โลก จนไดร้ับสมญานามวา่ “ไขม่กุแหง่แมนํ่�าดานูบ”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Novotel Budapest City หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที� 6 
       บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํ �าดานบู – ป้อมชาวประมง – โบสถเ์เมตเทยีส –  

       จตัรุสัวรีบรุษุ – ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์– กรงุโดฮา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 
หลังอาหาร นําทา่น ลอ่งเรอื ชมบรรยากาศโดยรอบสองขา้งทางของกรงุบดูาเปสต ์จากบนแมนํ่�าดานูบ 
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัน ั�น) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แลว้นําทา่นชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรา้งขึ�นโดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน  
เพื�อรําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติจากการรกุรานของมองโกล และเป็นจดุชมววิที�
สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของเมอืง 
  
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
และชมภายนอก โบสถเ์เมตเทยีส (Matthias Church) โบสถใ์หญเ่กา่แกอ่ายกุวา่ 700 ปี ในอดตีเป็น
สถานที�ประกอบพธิรีาชาภเิษกสําหรับกษัตรยิฮ์งัการ ีหนึ�งในสญัลักษณ์ของบดูาเปสต ์
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําทา่นชม จตัรุสัวรีบรุษุ (Hero square) ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่ที�มอีนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษ
ตั �งอยูก่ลางลาน สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลองการกอ่ตั �งอาณาจักรฮงัการคีรบรอบหนึ�งพันปี เสาสงูตระหงา่นเป็น
ที�ตั �งของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล และรอบเสาเป็นที�ตั �งของอนุสรณ์บคุคลสําคัญของฮงัการ ี
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบดูาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(Budapest Ferenc Liszt 
Airport) เพื�อเตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

16.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเที�ยวบนิที� QR200 
23.55 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
01.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� QR834 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 7        กรงุเทพฯ 

12.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั�งนี� 

บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั�น* 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึ�นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยโูรตลอดทปิ  



 

 

 

 
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น 
ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นธรุกจิได ้ หากตอ้งการนั�งชั �นธรุกจิจะตอ้งจองตั�วเดี�ยว กรณุาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที�
อกีครั �ง 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั 
 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที�พักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (โรงแรมในยโุรปหลายแหง่จะไม่

มเีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิ�า ซึ�งทางบรษัิทฯ พยายามเลอืกโรงแรมที�พักที�มี
เครื�องปรับอากาศใหแ้กล่กูคา้ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลี�ยนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ)  

 คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
 คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีนํ�ามนัที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่นเนื�องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัเช็กหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่

ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น ทา่นละ 50 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึ�นไป คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที�

ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 



 

 

 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คน 
 ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

หมายเหต ุเกี�ยวกบัการยื�นวซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยื�นวซีา่ของทา่นตอ่เมื�อในคณะมผีูสํ้ารองที�นั�งครบ 25 ทา่น และไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรื�องเวลานัดหมาย เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวซีา่ อาท ิ 
ตั�วเครี�องบนิ , หอ้งพกัที�ไดร้บัการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ   
ครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหก้บัทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

• หากในชว่งที�ทา่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยื�นวซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่เดี�ยว 
ซึ�งทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายื�นวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที�
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ที�ใชใ้นการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัร ์ 
ทา่นที�มคีวามประสงคย์ื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที� 
สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรฯ์ เป็นเพยีงตัวกลางและอํานวยความ 
สะดวกในการยื�นวซีา่เทา่นั�น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ
ดังตอ่ไปนี� 

-    คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่และคา่ดําเนนิการทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทั �งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืตั�วเครื�องบนิที�ออกมาจรงิ ณ วันยื�นวซีา่ ซึ�งตั�วเป็นเอกสารที�สําคญัในการยื�นวซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั�วเครื�องบนิถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมที�ทา่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตั�วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจําตั�วที�เกดิขึ�นตามจรงิเทา่นั�น 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจําหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยดึคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

100% 
• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี� เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทา 



 

 

 

เอกสารในการขอยื�นวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ�วมอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) พรอ้มสําเนา2 ฉบบั ที�ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และตอ้งมี
หนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย2 หนา้ตดิตอ่กนั เพื�อตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ที�เคยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 45 mm x 35 mm) พื�นหลังสขีาว อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด หา้มมเีครื�องประดับ ตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองการทํางาน (ตวัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตํุาแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยโุรป (ระบชุื�อประเทศ) 
หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันที�เทา่ไร ่โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั�น พรอ้มลายเซ็น ระบชุื�อ ตาํแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั   
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มี
ชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �งเซ็นชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (มี
อายคุัดลอกไมเ่กนิ 90 วนั) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองตัวจรงิจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั)  
ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ 
ระบวุนัที�เกษียณ ชื�อและที�อยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้ม
สําเนา และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 สาํเนาสมดุบญัชทีี�มกีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิ
ในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ย
ตลอดในการเดนิทางและสามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา และมี
รายการเดนิบัญชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วนันับจากวนัยื�นวซีา่ ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ั�น สถาน
ฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา 
 



 

 

 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการ
ออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะ
สถานทตู สะกดชื�อใหต้รงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัที�ทา่นจะใชย้ื�นวซีา่ 

 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นั�น  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้คอื สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนา

ทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และสําเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทั�งผูย้ ื�นวซีา่เองและผู ้
ออกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษท ั�งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบัญช ี          (ผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ย) และตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยื�นวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัที�
ยื�นวซีา่ (สะกดชื�อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- สําเนาสมดุบัญชทีี�มกีารเดนิบัญช ีและ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ื�นวซีา่ 

- กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทั�งหมด ทาง
บรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการ
กลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สาํเนาสตูบิตัร/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษา
องักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับคุคลที�สาม 
หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นั�น ระบวุา่อนุญาตใหด้นิ
ทางไปตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกัน 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสาร
เป็นภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึ�งทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลี�ยนชื�อ (ชื�อในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอื�นๆ) (แปลเป็น
ภาษาองักฤษท ั�งหมด) 

- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ หรอืหากทา่นใดใหท้างบรษิทัฯ 

ทําการแปลเอกสารให ้มคีา่บรกิารฉบบัละ 500 บาท** 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที�ผูส้มคัรไดทํ้าการยื�นขอวซีา่กบัทางศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 



 

 

 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง  

- กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 
สถานที�ย ื�นคาํรอ้งขอวซีา่สาธารณรฐัเช็ก 

 
สถานที�ย ื�นคาํรอ้งวซีา่:  ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั �น 15 ยนูติ C สลีมคอมเพล็กซ ์

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 

*ทางศนูยย์ื�นวซีา่ ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถฟร*ี 

 
การเดนิทาง:      สามารถเดนิทางไดโ้ดย BTS สถานศีาลาแดง / MRT สถานสีลีม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรณุากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น  

(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

 



 

 

 

1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ชื�อ- นามสกลุเดมิ (หากเคยเปลี�ยน) ................................................................................................................. 
 

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

สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. หมายเลขบตัรประชาชน................................................................................................................................... 
 

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

วันที�ออก..............................วันหมดอาย.ุ..............................สถานที�ออก.............................................. 
 

9. ที�อยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

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

10. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...................................................เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น................................................ 
 

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

11. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 
 

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

12. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ (หากประกอบกจิการคา้ขาย กรณุาระบอุยา่งชดัเจน) 
 

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

13. ที�อยูท่ี�ทํางาน / สถานศกึษา …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย.์.................................. 
 

เบอรโ์ทรศัพทท์ี�ทํางาน / สถานศกึษา………………………………อเีมล.์................................................ 
 

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

15. รายไดอ้ื�นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ……………………………………………………………………………บาท 
 
แหลง่ที�มาของรายไดนั้�น เชน่ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานที�เกดิ ……………………………………………………. 



 

 

 

 
17. ชื�อ-นามสกลุบดิา …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานที�เกดิ ……………………………………………………. 

 
18. ชื�อ-นามสกลุมารดา ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ…………………………………………………………สถานที�เกดิ ……………………………………………………. 
 

19. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้มโีปรดระบ ุดังนี� 
 

19.1 เลขที� Passport…………………………………วันที�ออก........................วันหมดอาย.ุ................................... 
 
สถานที�ออก................................................................. 
 
19.2 เลขที� Passport………………………………….วันที�ออก........................วันหมดอาย.ุ.................................. 
 
สถานที�ออก................................................................. 
 

20. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 
 

ไมเ่คย 
 
เคยได ้ประเทศ……………………….........ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�……………………ถงึวันที�……………………………… 
 

21. เคยพมิพล์ายนิ�วมอื เพื�อการขอวซีา่เชงเกน้ กอ่นหนา้นี� กอ่นหนา้นี� 
 

ไมเ่คย 
 
เคย (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)…………………………………………………………………… 

 

22. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
 

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

 

23. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพี ระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง  
 
มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุื�อ……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์…………………………………… 
 
 

 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั�งหมดของทา่น เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ของทา่น* 

 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ั�น ทางบรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางในการบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น* 


