
 

CODE: QR213 

EAST EUROPE 5 ประเทศ◊ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน 

 
EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ สโลวัค ฮังการ ี8วัน 5คืน 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways (QR) 

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เที่ยว 5 คุ้มเวอร์!!! 

เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบ

ของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์ 

ออสเตรีย  ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่

ถ่ายท าภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 

แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมความงดงาม

อลังการของปราสาทแห่งปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่ 

ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ เมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอันดับ

โลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ  พร้อมล่องเรือแม่น้ าดานูบ 

พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน, เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, ปลาเทราท์ย่างเกลือ 



 

สายการบิน 

5 ดาว ระดับโลก 

บริการอาหาร 

ไป-กลับ 

บนเคร่ือง 

กระเป๋าเดินทาง 

30 KG. 

ถือขึ้นเคร่ือ 

วันเดินทาง รายละเอียดไฟทบ์ิน ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 
พักเด่ียว

เพิม่ 
ที่น่ัง 

หมาย

เหตุ 

22 – 29 มี.ค. 63  

QR833 22MAR BKK-DOH 19.35-23.15 

QR059 23MAR DOH-MUC 02.15-06.40 

 

QR200 28MAR BUD-DOH 16.20-23.35 

QR980 29MAR DOH-BKK 02.25-12.55 

44,900 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก  

0-2 ป ี/Infant  

50 % ของราคา

ทัวร ์

  

12,500 25 

 

25 เม.ย.–02 พ.ค. 63 

QR981 25APR BKK-DOH 19.40-23.00 

QR059 26APR DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 01MAY BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 02MAY DOH-BKK 02.10-12.55 

48,900 12,500 25 

 

22 – 29 พ.ค. 63 

QR833 22MAY BKK-DOH 21.10-00.30+1 

QR059 23MAY DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 28MAY BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 29MAY DOH-BKK 02.10-12.55 

44,900 12,500 25 

 

06 – 13 มิ.ย. 63 

QR981 06JUN BKK-DOH 19.40-22.45 

QR059 07JUN DOH-MUC 01.50-07.00 

 

QR200 12JUN BUD-DOH 17.30-23.40 

QR980 13JUN DOH-BKK 01.55-12.55 

44,900 12,500 25 

 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 บาท ** 

** หากท่านทีต่้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกบัตรโดยสาร **  

** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE: QR833 BKK-DOH 19.35-23.15// QR059 DOH-MUC 02.15-06.40 
RETURN:       QR200 BUD-DOH 16.20-23.35 // QR980 DOH-BKK 02.25-12.55  
 

 

วันที่หน่ึง         ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ - ท่าอากาศยานโดฮา    

15.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตร

โดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

19.35 น. ออกเดินทางสูท่่าอากาศยาน กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR833  

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

      
วันที่สอง         สนามบินมวินิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค                     

                                                                                                                                                 อาหารเที่ยง,เย็น 

02.15 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059 

06.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสูเ่มืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau)(ระยะทาง124กม.2ช.ม) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ

เขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1 พิเศษ!!! เมนขูาหมูเยอรมัน 

 



 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ึนปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

Neuschwanstein Castle(ระยะทาง124กม.2ช.ม) ถ่ายรูปด้านนอก ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่

บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สร้างในสมัยพระ

เจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-86 เป็น

ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ชม

ความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่ง

อย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด วากเนอร์ ซ่ึง

เป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich)(ระยะทาง127

กม.2.30ช.ม) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็น

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) 

และเป็นหน่ึงในเมืองมั่ งคั่ งที่สุดของยุโรป ซ่ึงมี

พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็น

รัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวก

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม 

และอาหารอันเลื่องชื่อ ซ่ึงได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขา

หมูทอด เพรทเซล และเบียร์ จากน้ัน น าท่านเที่ยว

ชมไฮไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูปด้านนอก ไม่ว่าจะ

เป็น อลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) สนาม

ฟุตบอลที่ได้รับฉายาว่าเป็นเรือยาง ด้วยรูปร่าง

ลักษณะที่ดูจะคล้ายเรือยาง สามารถจุผู้เข้าชมได้มาก

ถึงประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใช้เป็นสนามส าหรับการ

ซ้อมและแข่งของทีมชาติเยอรมนี นอกจากน้ี อลิอันซ์ 

อารีน่า ยังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาได้เพราะสร้าง

จากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในการสร้างยานอวกาศของ

องค์การนาซ่าอีกด้วย โอลิมปิก  ทาวเวอร์ (Olympic 

Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ที่สูงถึง 

291 เมตร โดดเด่นเหนือเมืองมิวนิค ด้านบนเป็นทั้งจุด

ชมวิวแบบ 360 องศา ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ มา

เรียนพลัสซ์ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขต

เมืองเก่าที่เป็นเหมือนจุดเร่ิมต้นของการท าความรู้จัก

กับมิวนิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือนพื้นที่ส าหรับงานพิธี

ต่างๆ ที่ส าคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์น้ี

ท่านจะได้เห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่

ได้ใช้ท าการแทนศาลาว่าการเก่าตั้งแต่ปี 1874 สังเกต

ได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) ตั้งอยู่

ในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเป็นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตั้งแต่ปี 1310 แม้จะ

ผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปด้านนอก 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร มื้อที่2 อาหารจีน 

   ที่พกั :  Holiday Inn Express Munich City West  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกลเ้คียงกัน   

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิคติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่สาม           มวินิค – ซาลซบ์ูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice       



 

                                                                                                                                   อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที3่ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg)(ระยะทาง144กม.2.30ช.ม) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค 

ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับ

ทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชมเมืองซาลบูร์ก

ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับ

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมือง

เก่าจึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่

บนฝั่งแม่น้ าซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขต

ติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอก

ในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โม

สารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็น

สถานที่ถ่ายท าของภาพยนต์เร่ือง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากน้ัน น าท่านชม

สวนมิราเบล(Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบลที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บ

บันทึกภาพประทับใจ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่4  พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง75กม.1.30ช.ม) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 

4,500 ปี เมืองที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 

กล่ า วกั น ว่ า เ ป็ น เ มื อ งที่ โ ร แมนติ กที่ สุ ด ใน

Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเต รีย และมีทะเลสาบสวยถึง  76 แห่ ง 

ออสเตรียให้ฉายาเมือง น้ีว่ า เป็นไ ข่มุกแห่ ง

ออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของUNESCO 

Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆ

ที่เซ็นทรัลสแควร์(Central Square 

Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูป

ปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล

ต่างๆด้วย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

เมือง Ceske Budejovice(ระยะทาง221กม.

3.15ช.ม)   

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร มื้อที5่  

   ที่พัก: Hotel Maly Pivovar  ระดับ 4ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน Ceske Budejovice ติดงาน

แฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

วันที่สี ่             Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์                              

                                                                                                                                             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่6 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง26กม. 30นาที) น าท่านชม

เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก

ใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคาร

เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างข้ึนเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่



 

เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ

เก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอลตาวา (Vltava 

River) ตรงบริเวณคุ้งน้ าฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค 

Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากน้ันให้ท่าน

ถ่ายรูปด้านนอกกับ Klet’s Observatory และ Egon 

Schiele Art Centru  m จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมือง

คาร์โลวี่ วารี Karlovy Vary เมืองน้ าพุร้อน (ระยะทาง 241 

กม 3.30 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่7  

                       พิเศษ!! เมน ูเป็ดโบฮีเมียม 

บ่าย น าท่านไปยัง Mill Colonnade เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ าพุร้อนถึง 5 แห่งในอาคารเดียวกัน  และ Market 

Colonnade อาคารบ่อน้ าร้อนที่สร้างเป็นลายฉลสุีขาว มีลวดลายที่สวยงามเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้

เมื่อมาเยือนบ่อน้ าร้อนแต่ละบ่อคือการชิมน้ าแร่ธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป อีกทั้งที่น่ียังมีภาชนะพิเศษ

ส าหรับดื่มน้ าแร่อีกด้วย เรียกว่า แก้วพอร์

ซเลน ซ่ึงเป็นแก้วที่มีลักษณะคล้ายกาน้ า 

โดยพอร์ซเลนแต่ละบ่อก็จะสร้างข้ึนมา

แตกต่างกันให้เหมาะสมกับน้ าแร่ในบ่อน้ันๆ 

ซ่ึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแก้ว

พอร์ซเลนเป็นของที่ระลึกอีกด้วย และน า

ท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซ่ึง

เป็นอั งคาร รูปทรงสวยงามในรูปแบบ

ของนีโอ-บาร็อค เป็นลานน้ าพุเต้นระบ า

โดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter 

and Paul Cathedral เพื่อถ่ายรูป  ได้

เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก 

(Prague) (ระยะทาง 127 กม 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า มื้อที่8 อาหารท้องถิ่น  

   ที่พกั:  Bedbank Olympik Prague  ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเ้คียงกนั   

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพกัเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน เวียนนา ติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส าคญัต่างๆ** 

 

วันที่ห้า           ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า (ถา่ยรูปด้านนอก) 

                                                                                                                                          อาหาร เช้า,เที่ยง, เย็น 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่9 

น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก(Prague Castle) ที่สร้างข้ึนอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย

เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซ่ึงปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา

วิหาร เซนต์ วิตัส(St.Vitus Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) อันงามสง่า

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซ่ึงพระ

เจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้า

ชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง(Royal 

Palace) ที่เป็นหนึง่ในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชม



 

ย่านช่างทองโบราณ(Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวางจ าหน่ายอยู่มากมาย  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที1่0  

บ่าย น าเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava)(ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่

บริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี 

และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากน้ัน น า

ท่านเดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า(Bratislava 

castle)(ถ่ า ย รูปด้ านนอก) ซ่ึง เป็ นอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่ง

แม่น้ าดานูบสร้างข้ึนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 

ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากน้ันมีการก่อสร้าง

เร่ือยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกคร้ังในปี 1956-

1964 ซ่ึงท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งน้ี และอิสระเดิน

เล่นถ่ายรูป 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า มื้อที่11  

   ที่พัก:  Holiday Bratislava หรือระดับใกลเ้คียงกัน 4 ดาว 
  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาว่าติดงานแฟร์ หรือ

มีเทศกาล**  

 

วันที่หก           บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส 

                                                                                                                                        อาหารเช้า, เย็น 

 



 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที1่2  

น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูงและ

พื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้

ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ที่แวดล้อมไป

ด้ ว ย อ า ค า ร อั น ง ด ง า ม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชม

โรงละครโอเปร่า ที่สร้างข้ึนใน

ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่

ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปใน

ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 

และเปิดใหม่  อีกคร้ังในปีค.ศ.
1955, ผ่านพระราชวังฮอ

ฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 

13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากน้ัน เดินทางไปน า

ท่ า นถ่ า ย รูปด้ า นนอกที่  พระราชวั ง เ ชินบ รุน น์ 

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซ่ึงมี

ประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ

ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างข้ึนใหม่อย่างสง่า

งามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.

1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่า

ของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซ่ึงได้รับการ

ตกแต่งอย่างวิจิต  บรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซ า ยส์ ข อ งฝ ร่ั ง เ ศ ส  น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป ด้ า น นอ กที่ 

พระราชวังฮอฟบูร์ก เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลาง

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหน่ึงของพระราชวังใน

ปัจจุบันเป็นที่พ านักและท าเนียบของประธานาธิบดี

ออสเตรีย ถัดไปเป็น Upper Belvedere ซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมบาโรก ต่อมาให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกอีกที่ 

Strauss Garden Vienna หรืออนุเสารีย์ที่เวียนนา 

และเดินเล่นที่ City Hall จากน้ันได้เวลาช้อปปิ้งน าท่าน

เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ให้เวลาท่านได้

อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการ

รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
บ่าย             น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุง

บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซ่ึง

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วย

ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารย

ธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ”   

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า มื้อที่13 อาหารจีน  

หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าที่พัก  



 

 

   ที่พัก: Park Inn By Radisson Budapest   4 ดาว หรือระดับใกลเ้คียง  

                      (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธใินการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมอืงใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบูดาเบสตดิงานแฟร์ หรือมี

เทศกาล**  

วันที่เจ็ด         บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport                                            

              อาหาร เช้า,เที่ยง  

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่14  
น าท่านถ่ายรูปที่ สะพานเชน (Chain Bridge) หรือ

สะพานโซ ่เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้าม

แม่น้ าดานูบ สะพานน้ีเปิดใช้ในปี 1849ถือได้ว่าเป็นดั่ง

สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่งน้ีเป็นสะพานถาวร

แห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ าดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาว

อังกฤษชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนน ามา

จากอังกฤษ เป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก ที่สะพาน

เชนน้ีมีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน และมีเร่ืองราวต านาน

ต่างๆ มากมายที่มักจะเชื่อมโยงกับสะพานแห่งน้ี เช่นมีต านาน

เล่าว่าสิงโตเฝ้าอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของสะพานน้ีไม่มีลิ้นเป็นต้น 

สะพานน้ีอนุญาตให้เดินข้ามได้ในเวลากลางคืนวิวจะสวยงาม

เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหน และเพื่อให้ได้ชม

ทัศนียภาพที่งดงามที่สุด ถัดไปชม Elizabeth Bridge และ 

Parliament จากมุมสูง จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือแม่น้ า

ดานูบ อันเลืองชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรม

ฮังการีในช่วง600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึง

งดงามเป็นที่ร่ าลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคาร

ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะได้ชม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ก

ทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่15  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยาน Budapest Ferenc Liszt Airport เพื่อน าทา่นเช็คอินเดินทางกลบั 

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR200 
23.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

 

วันที่แปด      ท่าอากาศยานโดฮา  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

02.25 น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980 

12.55+1 น.    เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 



 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจานวน 25 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 +4,500บาท =29,500 บาท 
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพัก
เมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**    
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้ าหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบนิเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแล้ว 



 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 60 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจและน้ าใจจากท่าน  

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,500 บาท 

8. น้ าดื่มบนรถ มบีริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณวีีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวแล้ว ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั้งน้ี 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค า
สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมืองไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Czech Republic) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **โปรด
ด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซา่อยู่เป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อน

จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได ้** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่าน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา

บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทางใหก้ับเดก็ โดยสามารถขอเอกสารได้ทีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ

ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา

ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวี

ซ่า) 

 



 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่าน

ท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่

ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงาน

ตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสาร

ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น 

สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 

30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปี

เกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี

ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) 

 

 ทั้งน้ี ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่าน้ัน!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวตักิารเดินบญัชีไมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดินบญัชีย้อนหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่น้ัน (Bank Statement) 
 

กรุณาปรับสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั ก่อนวนันดัหมายยื่นวีซา่ 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีตดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เน่ืองจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งข้ึน 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 



 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัที่ใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ ์และทางบริษัทไมม่ีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 



 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานที่ท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 

9. รายไดต้่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   มา่ย   ⃣   อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา หรือไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั้งแตว่ันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพมิพ์ลายน้ิวมอืเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

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



 

18. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ (บดิา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เชค็เดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณี

วีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เน่ืองจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 
 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


