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ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก - คารโ์ลวี่วารี่ 

เชสกี้คลมุลอฟ - บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีร่สแควร ์  

ลอ่งเรอืแม่น ้ าดานูบ - เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  
วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพฯ 
21.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T ประต ู

9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง  กรงุเทพฯ - ปรำก 
02.25 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ

ที ่EK371/EK139 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ : 0535-0905 *.*.*. 
13.30 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (PRAGUE) เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืง

ใหญ่ทีส่ดุในสาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก น าทา่นเดนิเล่นยา่นจตุัรสัเมอืงเก่าทีม่บีรรยากาศคกึคกัตลอดเวลา
เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมทัง้รา้นครสิตลัซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและให้
การยอมรบักนัทัว่ยโุรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กนิ็ยมนาไปเป็นเครือ่งประดบัหรอืช่อโคมระยา้
ทีง่ดงาม 

  
 
น าทา่นชมความสวยงามดา้นหน้าของปราสาทแหง่กรุงปราก ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่แมน่ ้าวลัตาวา 
อดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล ...น าทา่นชมววิสวย
บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยูค่นละฝัง่แมน่ ้าทีท่า่นจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืง
แหง่ปราสาทรอ้ยยอดทีท่า่นจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทัง้ยอดโบสถต์่างๆ อกี
ดว้ยเดนิผา่นเขตอุทยานทีส่วยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย ...จากนัน้น าทา่นเขา้ไปในเขตของ
ตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิทีป่ระดบัดว้ย
กระจกสสีแตนกลาสอยา่งสวยงาม ....น าทา่นเดนิลงจากปราสาทแหง่กรุงปรากทีท่า่นจะไดส้มัผสักบั
บรรยากาศทีส่วยงามสูส่ะพานชารล์สทีท่อดขา้มแมน่ ้าวลัตาวาสญัญาลกัษณ์ทีส่ าคญัของปรากที่



 

 

สรา้งขึน้ในยคุของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศลิปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและ
ขายใหก้บันกัทอ่งเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   
ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีสำม  ปรำก - คำโรวีวำรี่ - เชสก้ีคลมุลอฟ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลววีาร ี(KARLORYVARY) (127  กม.)  ตัง้อยูบ่นสองฝัง่แมน้่าเทปล่า
เป็นเมอืงทีส่วยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโดง่ดงัจากเรื่องราวของน้าแรร่อ้น  
น าทา่นเดนิชมเมอืงคารโ์ลวาร ีหรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงน ้าแร ่เมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่หน่ึงของโบฮเีมยี 
ลกัษณะเมอืงอยูใ่นหบุเขาสองฝัง่แมน้่าเทบลา ดนิแดนแหง่น้ีเป็นทีค่น้พบแหล่งน้าแรร่อ้นธรรมชาต ิ
และมบี่อน้าพรุอ้นถงึ 12 แหง่ ทีร่อ้นทีส่ดุ อยูใ่นศนูยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส 
ภายในจดัแสดงสายน้าแร ่นกัทอ่งเทีย่วสามารถชมิน้าแรด่ว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ทีท่าจากพอร์
ซเลนในเมอืงน้ีเทา่นัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์สปา เพือ่รกัษาสขุภาพ และยงัมี
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอยา่งยิง่ อาท ิโบสถข์องแมรีเ่มดลินี และ
โบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน
สถาปัตยกรรมทโูอดอร ์หรอืหาซือ้เหลา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงาน
อุตสาหกรรมทีผ่ลติจากสมุนไพร เป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงเป็ดโบฮเีมยี 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกีค้ลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกอกี

เมอืงหน่ึงของสาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการ
จดัเกบ็ภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์และภายหลงัจาก
มกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและ
ปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารปูแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชื่นชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานมี
ความส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้
ทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992 จากนัน้น าทา่น ถ่ายรปูกบัปราสาท
คลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยคุสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายครา
แต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา น าทา่นชมเมอืงโบราณทีม่ี
อายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกลู 
Schwarzenberg และครมุลอฟกเ็จรญิขึน้เรือ่ยๆ จากการทีอ่ยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงั
ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.
1992  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
*.*.*. ในกรณีทีเ่ป็นชว่งแฟร ์หรอื งานส าคญัๆ ของเมอืงจะท าการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน *.*.*. 
 
วนัท่ีส่ี  เชสกี้คลมุลอฟ - ฮอลสตทั - เวียนนนำ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (210 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงั
กลบัไปกวา่ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาลและยงัมี
ทวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาเทรา้  
บ่าย  จากนัน้น าทา่นเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้น
ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่
ระดบัพืน้ดนิ บา้งอยูบ่นหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั
ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ทา่นจะ
ไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลานและ

อาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กโิลเมตร) เป็นนครหลวงแสน
สวยของออสเตรยี และเป็นเมอืงเกดิของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแหง่เพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ดง่
ดงั 

ทีพ่กั    AUSTRIA TREIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัท่ีห้ำ  เวียนนำ - พระรำชวงัเชินบรนุน์ - บดูำเปสต ์- ล่องเรือดำนูบ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ชมภายนอกพระราชวงัเชรนิน์บรนุน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศ์
ฮบัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป  

  
 
น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอยา่งครสิตลัสวา
รอฟสกี-้หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรคูเชอเรอ่สวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นยา่นใจกลางเมอืง
เก่าทีท่า่นสามารถเดนิชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ใหท้า่นไดถ้่ายรปูกบั
ปราสาทฮอฟบวรก์ ชมอนุสาวรยีโ์ยฮนัส ์สเตราทใ์นสวนสาธารณะสตทัปารค์…. 

 น าทา่นสู ่PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบดูาเปสต ์(BUDAPEST) (248 กโิลเมตร) เมอืงทีต่ ัง้อยูส่องฝัง่แมน่ ้าดานูบ
แยกเป็นเมอืงเก่า และเมอืงใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืงบดูา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์ 
เจา้ของฉายา ปารสีแหง่ตะวนัออก …น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ ้าดานูบ 

  
ทีพ่กั    BUDAPEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัท่ีหก  บดูำเปสต ์- กรงุเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ชมบดูาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยูส่องฝัง่แมน่ ้าโดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยูฝั่ง่ตะวนัตกและฝัง่
เปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยูฝั่ง่ตะวนัออก ถ่ายรปูกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการ
ชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีร่กุรานบดูาเปสต์ ในชว่งปี
ค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์งดงามของตวัเมอืงได ้ 
จากนัน้อสิระใหท้า่นถ่ายรปูกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั ผา่นชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีส่ดุของบดูาเปสตท์ีม่ี
อาคารสวยงามหลายอาคาร น าทา่นถ่ายรปูกบัลานฮโีรส่แควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศ
ฮงัการ ี
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

16.00 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK376 
  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ : 23.20-03.40 *.*.* 
วนัท่ีเจด็   สนำมบินสวุรรณภมิู 
12.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

*.*.*. ** @@ ** *.*.*. 
 
อตัรำค่ำใช้จ่ำย :  

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

10-16 ต.ค. 39,999 8,500 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนี ้ามนัและ/หรอืภาษี

ประกนัภยัการเดนิทาง ** 
อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่่อ 



 

 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)   
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัขอ 
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ 
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** โรงแรมในยุโรปมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรดัและไม่มี

อ่าง 
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม และรปูแบบหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
** เน่ืองจากการวางผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู ่
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอือยูค่นละชัน้ และบางโรงแรมอาจไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 
เตยีง (Triple Room) ไวบ้รกิาร จงึอาจตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ธรรมเนียมวซี่าเชง็เกน้ 
8. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
9. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่  
คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
คา่รกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพือ่การ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัเจา้หน้าทีไ่ด ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะ
จากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] เทา่นัน้ 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้-ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักส่วนเกนิจากสาย

การ 
บินก าหนด มากกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี



 

 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  
5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  
6. คา่ทปิทา่นละ 50.- ยโูร 
 
 
 
 

กรณุำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระเงินค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท 
ภำยใน 3 วนันับจำกวนัจอง มิฉะนัน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูค้ำรำยต่อไป  

ช ำระส่วนท่ีเหลือ 15 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป  คนืมดัจ าทัง้หมด  
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนั  เกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. บรษิทัไดส้ ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด บรษิทั

ขอ 
สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมคี่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 10,000 บาท ขึน้อยู่กบัสายการบนิ
และชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ทา่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที ่
เกดิขึน้จรงิ   
3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกายและ
อ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
ข้อมลูเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนขอวีซ่ำ 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร 
พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีท่านใดที่ต้องการใช้พาสปอร์ตเดินทางช่วงระหว่างยื่นวซี่าหรอืก่อนเดินทางกบับรษิัท ท่านต้องแจ้งให้

บรษิทั 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได้ (กรณีถา้มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 



 

 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศจะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกั 

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 

เดอืน ผู ้
เดนิทางต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าใหก้บับริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค าร้องขอวซี่า และจ านวนหน้าหนังสอื
เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิัทจะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ  
และพาสปอรต์ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด การขดีเขยีน หรอืแต่งเตมิใดๆ ภายในเล่ม  
 
หมำยเหต ุ

• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทาง
ในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลื่อน 
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  
• กรณียื่นวซี่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรอืมดัจ า

มาแลว้  
บรษิทัเรยีกขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
• กรณวีซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตาม 
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 30 ทา่น  
(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม ่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่
ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหน่ึง  



 

 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธ 
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม บรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ

ของ 
สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั เมื่อท่าน
ไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบับรษิทั บรษิทัจะขอ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 
• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และ 
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น บรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย  
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ี บรษิทัจะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ บรษิทัใครข่อความรว่มมอืจากทา่นในการจดัสง่เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่สถานทตู 
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจ

ของ  
สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัเมื่อท่าน
ไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด  
• บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่าจะอยู่ในดุลย

พนิิจ 
ของสถานทตูเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ทา่นได ้บรษิทัจงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
• บรษิทัขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที ่
รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่ตรงต่อเวลา ใช้วาจาหยาบคายหรอืไม่สุภาพ อนัรวมถึงการพูดส่อเสยีด ดูหมิน่ 
เหยยีดหยาม การดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เหน็แก่ตวั หรอืถอืว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ื่น
ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 
• บรษิทัขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภ์อายเุกนิ 4 เดอืน เพือ่ความปลอดภยัของมารดาและเดก็ในครรภ ์ 
เวน้แต่มใีบรบัรองแพทย ์
• บรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ปี (กรุณาแจง้บรษิทัก่อน

จอง  
เพือ่หาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่น เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื่น 
• บรษิัทขอสงวนสทิธ์ในการขายหรอืไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งบรษิัทก่อนจอง เพื่อหาขอ้สรุป

รว่มกนั) 
• กรณีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ เพือ่ขอค ายนืยนัการ 



 

 

เดนิทางของทวัรน์ัน้ๆ  กรณีท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากเจา้หน้าที่แลว้หากทวัรน์ัน้ยกเลกิ บรษิทัไม่ ขอ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  
• ตามกฎหมายยโุรป คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. ต่อ 1 วนั เชน่ เริม่งาน  
08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณี รายการเดนิทางอาจต้องมกีารปรบั
หรอืเปลีย่นรายละเอยีดเพือ่ความเหมาะสม 
• หากในคณะของท่านมผีูท้ีต่อ้งดแูลพเิศษ เชน่ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านจะต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
• รายละเอยีดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่างๆ ทีไ่มส่ามารถ 
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้ทัง้น้ี บรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  
• เมือ่ท่านท าการซือ้ทวัร ์บรษิทัจะถอืว่าทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขและรายละเอยีดทัง้หมดดแีลว้ 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
บรษิัทเป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนาและการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้น้ี บรษิัทไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ อนั
เน่ืองจากอุบตัเิหตุ รวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง
, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ ยวบิน, สายการ
เดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ /หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน
เอกอคัราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษ
ทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษิัท หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในหรอืต่างประเทศ 
แต่บรษิทัมคีวามคุม้ครองและประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงื่อนไขของบรษิทัทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธ
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
เน่ืองมาจากความประพฤตหิรอืพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ
พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัจะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีด
ดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็นหรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ี กำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทัจะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยั
ของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทัเป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน 
ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
(Premium) ดงันี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 



 

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา
ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 
100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบญัช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบจองทวัร์ 

 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...............................คน    (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด...........................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิ  
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสวิรัติ 
รายละเอียดอ่ืน ๆ.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่.......................................เดก็.............................................ค่าตัว๋เพิ่ม/ลด.......................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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