
 
 

ฮงัการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เชค็ 8 วนั 
บูดาเปสต ์บราติสลาวา ช้อปป้ิงปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ เวียนนา  
ซาลซบ์ูรก์ ฮลัลส์ตทัท ์เชสก้ี ครมุลอฟ คารโ์ลวี วารี ปราก  

 
 

พิเศษ เข้าชมพระราชวงัเชินบรนุน์ และล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่ท าการ

เชค็อนิตัว๋ 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - บดูาเปสต ์– ล่องเรือ 
01.15 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385  

        (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1713 



08.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK111 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

12.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบินบูดาเปสต ์ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที่
เมอืง บูดาเปสต์ (Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการแีละเมอืงชื่อดงัอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมและการเมอืงของประเทศที่มอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว น าท่านสู่ มหาวิหารแมทธิอสั (Matthias 
Church) มรดกโลกชิ้นส าคญัของบูดาเปสต์ โบสถ์ที่งดงามแต่จะเก่าแก่ด้วยอายุเกอืบ 700 ปี มหาวหิาร
สถาปตัยกรรมแบบนีโอโกธกิหลงัน้ีในอดตีเคยใชเ้ป็นโบสถ์ทีส่ าคญัยิง่ เพราะใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพระ
ราชพธิเีถลงิราชสมบตัสิวมมงกุฎของกษตัรยิฮ์งัการหีลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมอืเมื่อถูกยดึครองโดย
ชาวเตริก์หรอืตุรกทีีเ่ปลีย่นใหม้หาวหิารกลายเป็นมสัยดิในศาสนาอสิลามตามทีช่าวเตริก์นับถอื จนเมือ่ชาว
เตริก์ถูกขบัไล่ไปหมดแลว้มหาวหิารกไ็ดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหก้ลบัมาเป็นศาสนาสถานแห่งครสิตศ์าสนา
เช่นเดมิ และทีต่ดิกนันัน้จะม ีป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและก าแพงสขีาวทีดู่เหมอืน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นัน้ได้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1905 โดยชาวประมงเชื้อสายฮงักาเรยีนที่อาศยัอยู่ใน
แถบน้ี อดตีนัน้เป็นป้อมส าหรบัสงัเกตการณ์ เฝ้าระวงัและป้องกนัภยั แต่ปจัจุบนัได้กลายเป็นจุดชมววิที่
สวยงามของแม่น ้าดานูบไปแล้ว และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในบูดาเปสต์อกีดว้ย แวะ
ชมและถ่ายรปูกบัหนึ่งในสะพานทีส่วยงามของเมอืงบูดาเปสต ์สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร
แห่งแรกที่สรา้งขึน้เหนือแม่น ้าดานูบ และก็เป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวนัหรอื
กลางคนื มคีวามยาวถึง 375 เมตร มรีูปสลกัสงิโตแทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไว้ทัง้สองฝ ัง่ของสะพาน 
พิเศษ ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปตัยกรรมรมิสองฝ ัง่แม่น ้า เราจะไดเ้หน็ทัง้ววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่ง
ฮงัการี (Hungary Parliament) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาคารรฐัสภาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก ทนัททีีเ่หน็
บอกไดเ้ลยว่าน่ีคอือาคารรฐัสภาทีส่วยทีสุ่ดเท่าทีเ่คยสมัผสัมา รปูแบบนัน้โดดเด่นเพราะออกแบบสรา้งดว้ย
สถาปตัยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมจี านวนหอ้งมากถงึ 700 หอ้งเลยทเีดยีว 

   
 

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีสาม บดูาเปสต ์– บราติสลาวา - ปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ - เวียนนา - พระราชวงัเชินบรนุน์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง บราติสลาวา (Bratislava) 
เมอืงหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจ้ะ
ว่าเป็นเมอืงขนาดเล็กไม่เหมอืนเมอืงหลวงอื่นๆ ของ
ยุโรป แต่ก็เป็นเมอืงที่มากด้วยประวตัิศาสตร์ เพราะ
เคยเ ป็น เมือ งหลวงของ ราชอาณาจักรฮังการี 
(Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 – 1783 ทัง้ยงั
หลากหลายดว้ยเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม เมอืงบราตสิลา
วาเคยได้เป็นเมอืงที่ร ่ารวยที่สุดอนัดบั 3 ในกลุ่ม ยูโรเป้ียน ยูเนียน อกีด้วย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมือง
เก่า (Old Town) ศูนย์กลางด้านประวตัศิาสตร์ของเมอืง เป็นย่านที่เป็นที่ตัง้ของอาคารโบราณที่ส าคญั
หลายแห่งของเมอืง มากมายด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้วนส าคญัจนประเมนิค่าไม่ได้ ชมย่าน 
จตัุรสักลาง (Main Square) จตุัรสัที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกักนัดขีองประเทศสโลวาเกีย เป็นจัตุรสัโล่ง
กวา้ง ลอ้มรอบดว้ยอาคารและมจีดุเด่นคอื น ้าพุโรแลนด ์(Roland Fountain) ทีต่ ัง้อยูก่ลางจตุัรสั เป็นแลนด์
มาร์กที่ส าคัญมากของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นครัง้แรกในปี 1572 เพื่อเป็นจุดบริการน ้ าสาธารณะส าหรบั
ประชาชนในเมอืง ก่อนจะมกีารสรา้งรูปป ัน้ของกษตัรยิ์
แมกซมิเิลียนในชุดอศัวินพร้อมเกราะเต็มยศขึ้นเหนือ
น ้าพุ     เป็นสญัลกัษณ์ของผู้ปกป้อมเมอืงนัน่เอง อีก
หนึ่งสิง่ก่อสรา้งในบรเิวณนี้ทีส่ าคญัไม่แพก้นักค็อื ศาลา
กลางเมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สร้าง
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่คงรกัษามาจนถึงปจัจุบันที่
กลางเป็นอาคารศาลากลางเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศ
สโลวาเกยี และเป็นอาคารทีส่รา้งจากหนิทีอ่ายุมากที่สุด
ที่ยงัยนืหยดัอยู่ได้ในเมอืงบราติสลาวา อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการตั ้งแต่ศตวรรษที่ 15-19 
ปจัจุบนัภายในศาลาว่าการแห่งน้ีไดร้บัการบูรณะใหม่ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์ราตสิลาวาใหน้ักท่องเทีย่วและผู้
ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประวตัิศาสตร์ของเมอืง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสชีมพูที่ออกแบบอย่างเรยีบหรูใน
สไตลน์ีโอคลาสสคิ พระราชวงัพริเมท (Primate Palace) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 ส าหรบัเป็นทีพ่ านัก
ของอาร์คบิชอป ปจัจุบันเป็นสถานที่ท างานของนายกแห่งบราติสลาวา พระราชวังแห่งน้ีได้เปิดให้
นกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายในได ้    
น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมอืงปารน์ดอรฟ์ (Parndorf) 
***อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิงแบบเต็มท่ี*** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน 
ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ
จ านวนมาก ภายในนัน้มากพรอ้มดว้ยแบรนดช์ัน้น าจาก
เกือบทัว่โลกมาให้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เช่น Gucci 
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, 
Lacoste, Diesel และอกีมากมาย น าท่านแวะถ่ายภาพ 
บรเิวณ จตัุรสัมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa Platz) 
จตุัรสักลางเมอืงทีเ่ป็นทัง้แลนดม์ารก์และจุดนัดพบยอด



นิยมแห่งนี้นัน้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรยีจ์กัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า (Maria Theresa of Austria) สตรผีู้
มากความสามารถและครองสถานะการเป็นประมุขของประเทศ จากจุดนี้ซา้ยขวาหน้าหลงัจะเป็นทีต่ ัง้ของ
พพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะ พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาทีร่วมตวัอยา่งสตัวห์า 
ยากหลากหลายชนิด และพิพิธภณัฑ์แสดงงานศิลปะยุคใหม่ จากนัน้น าท่านชม โบสถ์สตีเฟนส์ (St. 
Stephen’s Cathedral) หน่ึงในแลนดม์ารก์ของเวยีนนาทีส่วยงามโดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธกิ 

 โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1137 และสรา้งกนันาน 75 ปี รปูทรงตวัอาคารนัน้สูงแหลมเป็นหอคอย 136.7 
เมตร และสรา้งขึน้เพื่ออุทศิให้แก่นักบุญสตเีฟนส์ และแมจ้ะเป็นโบสถ์โบราณอายุกว่า 600 ปี แต่ก็ยงัคง
ความส าคญั ความยิง่ใหญ่ และความงดงามไม่เสื่อมคลายแมแ้ต่น้อยอสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงแบบเตม็อิ่ม ณ 
คารเ์นอรส์ตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายน้ีสบืประวตัมิาตัง้แต่ยุคโรมนั ปจัจุบนัเปลี่ยนสภาพเป็น
ถนนคนเดนิ ปูด้วยแนวหนิ   และขนาบขา้งด้วยอาคารรา้นค้าทัง้เก่าและใหม่สลบักนัไป บรรยากาศของ
ผูค้น รา้นรวงรมิทาง และอุณหภูมเิยน็สบาย กระตุ้นต่อมช้อปป้ิงของเราใหเ้ดนิเขา้   ออกรา้นสวยอย่างไม่
เหน็ดเหนื่อยเลยสักนิด ทัง้ร้านขนม ร้านขายงาน
ประดษิฐ์ และรา้นขายเครื่องแก้วอื่นๆอกีมากมายน า
ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น  พระราชวัง เ ชินบรุน น์  
(Schonbrunn Palace) พระราชวังขนาดใหญ่แสน
งดงามที่ อ ยู่ คู่ เ วียนนามาตั ้ง แ ต่ศตวรรษที่  18 
พระราชวงัสีเหลอืงอ่อนแห่งนี้เคยเป็นที่ประทบัของ
จกัรพรรดแิห่งราชวงศ์ฮบัส์บูรก์ ตกแต่งอย่างประณีต
สง่างามสมฐานนะพระราชวงัหลวง พรอ้มตกแต่งดว้ย
ศลิปะชัน้เยีย่มจ านวนมาก พระราชวงัสไตล์บาโรคแห่งนี้มจี านวนห้องมากถงึ 1,441 ห้อง ที่ล้วนแล้วแต่
ใหญ่โตและอลงัการด้วยการสถาปตัยกรรมภายในและศลิปะแสนประณีต ด้วยความยิง่ใหญ่งดงาม และ
ความส าคญัของพระราชวงัแห่งนี้ ท าใหไ้ดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกชิ้นส าคญัไปในปี 1996 ทัง้ยงัเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วอนัดบัตน้ๆ ของเวยีนนาและประเทศออสเตรยีเลยทเีดยีว  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ซาลซบ์รูก์ – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ – ฮลัลส์ตทัท ์- เชสก้ี ครมุลอฟ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่โีด่ง
ดงัไปทัว่โล กนี้เป็นสวนเก่า แก่ที่ได้ถูกสรา้งและจดัขึน้มาตัง้แต่ปี 
1690 สวยด้วยการบรรจงจดัและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้
น ้าพุ และรูปป ัน้ สง่างามสมกบัเป็นสวนแห่ง พระราชวงัมริาเบล 
(Mirabell Palace) จากนัน้น าท่านสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนยา่นการคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่าน
ไปดว้ยผูค้นทีต่่างกห็อบเอาสนิคา้ของตวัเองมาแลกเปลีย่นซือ้ขาย
กนั ถนนเส้นนี้ยงัเป็นที่ตัง้ของ บ้านเกิดโมสารท์ นักประพนัธ์ชื่อ
ก้องโลกอกีดว้ย ปจัจุบนัย่านน้ีกย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ 
เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่ไม่ว่า



จะเป็นแบรนดไ์หนยีห่อ้อะไรกส็ามารถหาซือ้ไดจ้ากถนนสายน้ี เป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไมไ่ด้  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ออกเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงทีง่ดงามและมี
เสน่หอ์ยา่งลน้เหลอืดว้ยทวิทศัน์โดยรอบทีร่ายลอ้มดว้ยทะเลสาบ
กว้างและภูเขาสูงที่งดงามราวกับภาพวาด พร้อมด้วยอากาศ
บรสิุทธิแ์ละบรรยากาศดีๆ  แสนโรแมนตกิแห่งน้ีไดถู้กขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรไ์ปเมื่อปี 1997 
พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” ตัวเมืองนัน้มีอายุ
เก่าแก่อายกุว่า 4,000 ปี มคีวามเจรญิรุง่เรอืงเกดิขึน้มากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีทีผ่่านมา นกัท่องเทีย่ว
สามารถเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงฮลัล์ชตทัทไ์ด้ทัง้เดนิเทา้ชมเมอืง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจ าเมอืง 
นัง่เรอืชมทะเลสาบ แวะถ่ายรปูสวยๆ ที่ เซน็ทรลัมารเ์กต็สแควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสั
กลางเมอืงที่โดดเด่นด้วยรูกป ัน้โฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็นสถานที่จดังานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถพ์าริช 
(Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่
พลาดไมไ่ด ้ เดนิทางไปต่อที ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ทีถู่กลอ้มดว้ยแมน้่าวลัตา
วาโดยมอีดตีเป็นทีต่ ัง้ชุมชนเก่าแก่ตกทอดใหเ้หน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัทีส่รา้งกนัมาตัง้แต่ช่วง
ยคุกลาง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีห้า           เชสก้ี คลมุลอฟ - คารโ์ลวี วารี่ – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเที่ยวชมเมอืง เชสก้ี ครมุลอฟ เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยแม่น ้าวลัตาวาแห่งนี้นัน้มเีสน่หด์ว้ยการเป็น
เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์ที่มอีดตีเป็นที่ตัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายร้อย
หลงัที่สร้างกนัมาตัง้แต่ช่วงยุคกลางแต่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไว้อย่างด ีท าให้ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเมอืงที่มี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจากยูเนส
โก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบตัิของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจัจุบนัตกเป็นสมบตัิของรฐับาล
สาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหนึ่งเลย จะไดเ้หน็
สภาพเมอืงเชสกี้ ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวาลอ้มคดเคีย้วเป็นรปูตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคาร
และปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทัว่เมอืงนัน้งดงามอย่างทีสุ่ด    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางสู่เมอืง คารโ์ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อน ้าพุ
รอ้น เพราะสามารถพบเหน็ได้มากในเมอืง อุดมด้วยแร่ธาตุชัน้ดี
และมคีุณภาพสูง ปจัจุบนัคารโ์ลว ีวารกีลายเป็นเมอืงตากอากาศ
ชื่อดงัและเป็นเมอืงแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเชก็ ทัว่ทัง้
เมอืงในคาร์โลวี วารยีงัคงมสีถาปตัยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกนัไม่ต่างจากในปราก รูปป ัน้นักบุญ อนุสาวรยี์
และอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่ทุกมุมเมอืง ผงัเมอืงดูสวยงาม มีถนนกว้างขวาง แต่บรเิวณที่ดูสวยงามได้
บรรยากาศดีๆ  น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ที ่Hot Spring Colonnade ซึง่สรา้งใหเ้ป็นบ่อน ้าพุรอ้น



ในจุดที่มนี ้าพุผุดขึ้นจากธรรมชาตแิละลกึลงไปในดนิถงึ 2,000 เมตร น ้าที่ขึน้มาจากดนินี้จะพุ่งขึ้นไปใน
อากาศสูงถงึ 12 เมตร ไดป้รมิาณมากถงึ 2,000 ลติรต่อนาท ีและเป็นน ้าทีช่าวคารโ์ลว ีวารใีชใ้นการรกัษา
โรคมากว่า 600 ปีแล้ว แต่ก็จะมอียู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถงึ 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณของน ้า
แตกต่างกัน เช่น ช่วยรกัษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร 
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกบัระบบไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงั
ช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงได้ และในบ่อน ้ าเหล่านี้
สามารถรองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วส าหรบัตักชิมน ้าจากบ่อน ้ าพุ
ร้อน ที่มบีรกิารจ าหน่ายอยู่ที่ด้านหน้านัน่เอง และแก้วเหล่านัน้
สามารถเกบ็เป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย เพราะตกแต่งดว้ยลวดลาย
อย่างสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ทีดู่ไปแลว้คลา้ยกาน ้านัน่เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปราก (Prague) 
เมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งปราสาท ดนิแดนแห่งอารยธรรม และดนิแดนแห่งความงดงามของ
สิง่ปลูกสรา้งจากอดตี ปจัจุบนัปรากได้กลายเป็นเสมอืนหวัใจของยุโรป เป็นเมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอีก
แห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ม่ควรพลาดทีจ่ะไปเยอืนใหไ้ดซ้กัครัง้ เป็นอกีหนึ่งความสุนทรยีใ์นการท่องเทีย่วของ
นกัท่องเทีย่วอยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก ปราก– สะพานชารล์ส ์–หอนาฬิกาดาราศาสตร ์– ช้อปป้ิง Palladium - จตัรุสั Wenceslas 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิที่
ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรกั ถ่ายภาพบรเิวณ จตัุรสัเมืองเก่า    
( Old Tow Square ) จตุัรสัศูนยก์ลางที่ส าคญัของกรุงปราก 
ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 12 มตีึกราม
บ้านเรอืนล้อมรอบจตุรสัที่สวยงามและได้รบัการอนุรกัษ์ไว้
เป็นอย่างด ีดื่มด ่ากบับรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะ
เดนิออกจากรา้นค้าสสีนัสดใสไปยงัรา้นอาหารรอบๆ จตุัรสั 
จตุัรสักลางเมอืงแห่งนี้เต็มไปด้วยชวีติชวีา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศลิปิน และไกด์น าเที่ยวได้  น าท่านชม 
สะพานชารล์ส์ (Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายหลกัที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งน้ีโดดเด่นด้วยรูปป ัน้
นักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิ้นส าคญัที่ชีใ้หค้นยุคปจัจุบนัเหน็ไดถ้งึความ
รุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลาง
เมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ ซึง่คอยท า
หน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่ว ัน หอนาฬิกาดารา
ศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอก
เวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูป ัน้นักบุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดง
การโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปจัจุบนั 
เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงักงัวานและรูป
ป ัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัช่องหน้าปดั   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ เ ต็ ม อิ่ ม กับ ก า รช็ อ บ ป้ิ งที่  Palladium เ ป็ น
ห้างสรรพสนิค้าที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงปรากในสาธารณรฐัเช็ก 
หา้งสรรพสนิคา้นี้มรีา้นคา้ 170 รา้นคา้และรา้นอาหาร 30 รา้น
โดยมพีื้นที่ค้าปลกี 39,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยงัมพีื้นที่
ส านักงานในอาคารอีก 19,500 ตารางเมตร เป็นหนึ่ งใน
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเช็ก   อิสระกบัการช้อป
ป้ิงและถ่ายรปูเบรเิวณ จตัุรสั Wenceslas (Václavské Náměstí) ตัง้อยู่ใจกลางย่าน New Town ในกรุง
ปราก มคีวามยาวทัง้สิน้ 2,460 ฟุต (750 เมตร) เยอืนแหล่งรวมตวัของคนในทอ้งถิน่และเพลดิเพลนิกบัสิง่
อ านวยความสะดวกสมยัใหม่ไดท้ีน่ี่ จตุัรสัแห่งนี้ยงัเป็นจุดเริม่ต้นของถนนสายชอ้ปป้ิงในกรุงปราก ในขณะ
ที่ตอนกลางคืน บริเวณนี้จะกลายเป็นหนึ่งในย่านที่พลุกพล่านและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง ชื่นชม
สถาปตัยกรรมสไตลอ์ารต์นูโวสองฝ ัง่ถนนขณะเดนิดูสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีทีด่ทีีสุ่ดในกรุงปราก ดื่มด ่าไปกบั
ประวัติศาสตร์ของประเทศเช็กที่ National Museum เหนือจัตุร ัส หน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปป ัน้ของ St. 
Wenceslas ซึ่งได้รบัฉายาว่า "กษตัรยิ์    ผู้ทรงคุณธรรม" ในเพลงสรรเสรญิประจ าเทศกาลครสิต์มาสที่
นิยมน ามาขบัรอ้งกนั  ไม่เพยีงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและสถานบนัเทงิยามค ่าคนืเท่านัน้ แต่ยงัมปีระวตัศิาสตร์
อนัยาวนานในฐานะจดุรวมพลและเฉลมิฉลองของชาวเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีเจด็ ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมและ ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก 
(Prague Castle) เพื่อชมสิง่ก่อสรา้งที่เป็นแลนด์มารก์ส าคญั
ของเมอืง ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่ปี 885 ใหญ่และอลงัการ
มาก ปจัจุบนัใช้เป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิถ่ายรปูด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไวตสั 
(St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดและส าคญัทีสุ่ด
ของประเทศ จดุเด่นคอืหอคอยหลกัทีส่งูถงึ 96.5 เมตร และหอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็งูถงึ 82 เมตร   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK140 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.00 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK384  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62 
40,900.- 

ตลุาคม 

 

1-8 ต.ค. 62 
 

8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62 41,900.- 

พฤศจิกายน 

19-26 พ.ย. 62 40,900.- 
 

4-11/15-22 พ.ย. 62 

28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62 39,900.- 

ธนัวาคม 4-11 ธ.ค. 62 



เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง



ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการยื่นวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 



ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 

 


