
 
HASHTAG EASTERN EUROPE 

ออสเตรีย–ฮังการี –สโลวคั –เชค 
7 วนั 4 คืน 

เวยีนนา– บูดาเปสต์ –บราติสลาวา –ปร๊าค–ครุมลอฟ–ฮัลสตัดด์ 

 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา/ เวียนนา-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบินไทย 50% 

 พกัโรงแรม 4 ดาว (พกัฮงัการี 1 คืน / เชค 2 คืน / ออสเตรีย1คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท!์! 

 ปรา๊ค :ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตวิ์ตสุ สะพานชารล์ส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร ์  

 เชค : ปราสาทครุมลอฟ 

 ออสเตรีย  : เมืองฮลัสตดัดพ์ระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนุสาวรียโ์ยฮนัสส์เตรา้ทพ์ระราชวงัเชินบรุนน ์

 สโลวคั : เมืองบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

 ฮงัการี : กรุงบูดาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอสั สะพานเชนบริดจ ์ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ!!!พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  936 BKK – VIE 01.20 – 07.15 

เที่ยวบินขากลบั TG  937  VIE - BKK 14.35 - 05.35+1 



วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – เวยีนนา(ออสเตรีย)    - 

2 กรุงเทพฯ–เวยีนนา(ออสเตรีย)– บูดาเปสต์ (ฮังการี) -  - DANUBIUS HOTEL BUDAPEST 

3 บูดาเปสต์ –พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต็–บราติสลาวา (สโลวคั) –ปราก (เชค)    HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 

4 ปราก–เชสกีค้รุมลอฟ–เชสเก้บูเดโจวชิ   - GRAND ZVON 

5 เชสเก้บูเดโจวิช–ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวยีนนา    HOTEL BELLEVUE WIEN 

6 เวยีนนา–ชมเมือง–กรุงเทพฯ    - 

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  - - - 

ก าหนดการเดนิทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนพฤศจิกายน 

7-13 พ.ย. 61 42,991.- 

14-20 / 17-23 พ.ย. 61 43,991.- 
39,991.- 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 

เดือนธันวาคม 
5-11 / 19-25 ธ.ค. 61  46,991.- 

12-18 ธ.ค. 61 45,991.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 8,500 .– 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับ

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรีย)–บูดาเปสต์  (ฮังการี)             

01.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 936 (บินตรง) 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินเวยีนนา หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 
  
 
 
 

น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐฮงักำรี ดินแดนแห่งควำมภำคภูมิใจของชนเผ่ำ
แม็กยำร์ ท่ีมีอำรยธรรมอนัยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยตวัเมืองมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผ่ำน ท ำให้ถูกแบ่งออกเป็น
สองฝ่ัง คือฝ่ังปรำสำท ท่ีเรียกว่ำ “บูดำ” และฝ่ังเมืองใหม่ท่ีขยำยออกมำ เรียกว่ำ “เปสต์” ซ่ึงเป็นท่ีมำของค ำว่ำ 
“บูดำเปสต”์  ในปัจจุบนัมีประชำกรอยูห่นำแน่นมำกกวำ่ 3 ลำ้นคน 

http://bit.ly/2NMk5YE


กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น ำท่ำนไปยงั ฮีโร่สแควร์(HERO SQUARE) สถำนท่ีแห่งน้ีเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ ท่ีมีอนุสำวรียแ์ห่ง

สหสัวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่ำนอยูก่ลำงลำนฮีโร่สแควร์ อนุสำวรียแ์ห่งน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อ
เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ หน่ึงพนัปี เสำสูงตระหง่ำนของอนุสำวรีย ์เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อ
เทวทูตกำเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอำณำจกัร ฮงักำรี เชิญท่ำน
ถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนสู่ป้อมปราการชาวประมงจุดชมวิวเหนือเมืองบูดำท่ีท่ำนสำมำรถชมควำม
งำมแบบพำโนรำมำของแม่น ้ ำดำนูบไดอ้ยำ่งดีป้อมแห่งน้ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงแม็กยำร์ 
ท่ีช่วยกนัต่อสู้ป้องกนัขำ้ศึกท่ีเขำ้มำรุกรำน จำกนั้นให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปดำ้นนอกศำสนสถำนคำธอลิคเก่ำแก่ ท่ีสร้ำง
ข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ หลงัจำกนั้น น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
แม่น ้ ำสำยส ำคญัของทวีปยโุรป ท่ีมีควำมยำวมำกกวำ่ 2,800 กิโลเมตร ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัสถำปัตยกรรมท่ี
สวยงำม ท่ีเรียงรำยริมสองฝ่ังแม่น ้ ำ  ชมควำมสวยงำมของ สะพานเชนบริดจ์ หน่ึงในแลนด์มำร์คท่ีส ำคญัของ
บูดำเปสต ์ รวมถึงอาคารรัฐสภา ท่ียิง่ใหญ่ท่ีทุกคนยกยอ่งวำ่เป็นอำคำรรัฐสภำท่ีสวยท่ีสุดในโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม DANUBIUS HOTEL BUDAPEST หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม บูดาเปสต์ –พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท–บราติสลาว่า (สโลวกั) –ปราก (เชค) 

 

 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลทเอำ้ทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย ตั้งอยูบ่นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ 
ออสเตรีย สโลวคัและฮงักำรี ใหเ้วลำท่ำนเดินเลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมในรำคำพิเศษตำมอธัยำศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวคั / น าท่านขึน้ชมวิวสวยบนปราสาทบราติ

สลาวาท่ีท่ำนจะไดเ้ห็นตวัเมืองบรำติสลำวำท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ / น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโคช้มำตรฐำน
ยุโรปสู่ กรุงปรากนครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจำ้ของฉำยำเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น
ศูนยก์ลำงแห่งอำณำจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม  HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรือเทยีบเท่า 



วนัทีส่ี่  ปราก–เชสกีค้รุมลอฟ–เชสเก้บูเดโจวชิ 

 

 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น ำท่ำนสู่บริเวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวงัหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยูบ่นเนินเขำ
ริมฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีท ำกำรของคณะรัฐบำล และประธำนำธิบดี ของสำธำรณรัฐเช็ค น ำท่ำน
ถ่ำยรูปกบัทหำรรักษำกำรณ์ ผำ่นชมบริเวณดำ้นหนำ้ของมหาวหิารเซนต์วตุิสท่ีสวยงำมดว้ยศิลปะแบบโกธิค ชม
บริเวณลำนกวำ้งของอดีตพระรำชวงัหลวงและเก็บภำพวิวอนัสวยงำมของกรุงปรำก จำกจุดชมวิวบนปรำสำท
ปรำก จำกนั้นน ำท่ำนเดินลงจำกตวัปรำสำทสู่ สะพานชาลส์ท่ีสร้ำงทอดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 
14  ถือวำ่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปรำกท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ ำไดม้ำกท่ีสุด น ำท่ำนเดินต่อไปยงั เขตเมืองเก่า (OLD 
TOWN SQUARE)ท่ีตั้งของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัใชง้ำนไดอ้ยูจ่ริง ให้ท่ำนเดินเล่นชม
บรรยำกำศอนัสวยงำมบริเวณจตุัรัสท่ีมีร้ำนคำ้แบรนด์เนม ร้ำนเคร่ืองแกว้  ร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนกำแฟ ร้ำน
ไอศกรีมมำกมำย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
 
 
 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเชสกี ้ครุมลอฟในสำธำรณรัฐเช็คเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวัเมือง

ตั้งอยู่บนคุง้แม่น ้ ำวลัตำวำ เมืองเชสกี ้คลุมลอฟไดรั้บกำรบนัทึกจำกยูเนสโกใ้ห้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกดว้ย / 
น ำท่ำนถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขำ ซ่ึงสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีท ำให้ปรำสำทโดดเด่น
คือ หอคอยทรงกลม ท่ีสร้ำงข้ึนจำกหินอ่อนสีชมพู มีกล่ินอำยของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ท่ีมองเห็นไดจ้ำกทัว่
เมือง ใหท้่ำนไดช้มววิของเมืองแบบพำโนรำมำท่ีท่ำนจะไดภ้ำพประทบัใจกบัเมืองสุดสวยแห่งน้ี   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองเชสเก้บู เดโจวิช เมืองท่ีได้ช่ือว่ำเป็นแหล่งผลิตเบียร์ท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
สำธำรณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 1895  

 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม GRAND ZVONหรือเทยีบเท่า 

 



วนัทีห้่า   เชสกีบู้เดโจวชิ–ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวยีนนา 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองฮัลสตัดด์เมืองริมทะเลสำบฮลัสตดัด ์ท่ีสวยงำมและไดรั้บกำรบนัทึกจำกองคก์ำรยเูนส
โก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูปลาเทราต์ย่าง 
บ่าย น ำท่ำนเดินเล่นชมบรรยำกำศท่ีสวยงำมของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสำบสู่จุดถ่ำยรูปมุมมหำชนท่ีนกัท่องเท่ียว

ตอ้งเดินข้ึนไปเก็บภำพท่ีมุมโคง้สวยของฮลัสตดัด์ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศและเพลิดเพลินกบั
กำรเก็บภำพสวยๆตำมอธัยำศยั / น ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเวยีนนานครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  เวยีนนา–ชมเมือง-กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจำ้ชำยยูจีน แห่งซำวอย นำยทหำรชำว
ฝร่ังเศสผูม้ำรับใชร้ำชวงศฮ์ปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย น ำท่ำนนัง่รถผำ่นชมอำคำรเก่ำแก่บริเวณโดยรอบของ ถนน
ริงสตาเซ่อำทิ ศำลำวำ่กำรเมือง, อำคำรรัฐสภำ, โรงโอเปร่ำ พระรำชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมำเรียเทเรซ่ำ  แวะ
ถ่ำยภำพสวยๆกบั บิดำแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพ์ำร์คน ำท่ำนถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวงัเชรินน์บรุนน์ 
พระรำชวงัฤดูร้อนแห่งรำชวงศฮ์บัส์บูร์กท่ีสร้ำงมำตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17ดว้ยศิลปะสไตลบ์ำร็อก และตกแต่ง
ภำยนอกด้วยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตล์ท่ีโปรดปรำนของจกัรพรรดินีมำเรียเทเรซ่ำผูย้ิ่งใหญ่ท่ีครองอ ำนำจอย่ำง
ยำวนำนถึง 40 ปี  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา  เพ่ือผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดินทางกลบัโดย เทีย่วบินที ่TG 937 (บินตรง) 



วนัทีเ่จ็ด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

05.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 

 เวยีนนา-ปราก-ครุมลอฟ-ฮัลสตัดด์-บราติสลาวา-บูดาเปสต์ 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่7-13 พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 42,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 42,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 41,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่14-20 พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 39,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 39,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 



อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่17-23 พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 39,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 39,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่21-27 พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 43,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 43,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 42,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 39,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 39,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 39,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่5-11 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 46,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 45,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
 
 



อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่12-18 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 45,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 45,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 44,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่19-25 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 46,991.- 

เด็กอำย ุ06 - 10 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,991.- 
เด็กอำย ุ02 – 5  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 45,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 
 



อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสำยกำรบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำทเง่ือนไขตำมกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำวซ่ีำในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีรำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศพัทค์่ำซกัรีดค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรเป็นตน้ 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกัณท่ีจ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทางขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ำใจในกำรบริกำร 
ค่ำทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 1 วัน นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอตัโนมติัช ำระส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนัก่อนกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 25,000 บำท(ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น45 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 14วนัคิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่1 - 14 วนั) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมติัวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไม่วำ่จะเป็นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวซ่ีำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ ำตัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋แลว้
ทำงบริษทัฯจะหกัค่ำตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคืนใหท้่ำนตำมท่ีสำยกำรบินคืนใหก้บัทำงบริษทัฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 
6 เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋เคร่ืองบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ
ท่ีทำงสถำนทูตเรียกเก็บ ค่ำมดัจ ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่วำ่จะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และส ำหรับท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยื่นวซ่ีำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่วำ่บำงส่วนหรือเตม็จ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่ำให้ เม่ือผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเน่ืองจำก
กำรยืน่วซ่ีำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯกบัทำงสถำนทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร



บินหรือกำรยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนัเพิ่มหรือค่ำตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจำกรำคำท่ีก ำหนดไวโ้ดยทำงบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้โดยยืนยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทำงไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ

ออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยืน่วซ่ีำประเทศเชค ท่ีศูนยค์  ำร้องขอวซ่ีำ "VFS" 

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยนิูตC สีลมคอมเพล็กซ์191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500"   

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาเชค 

เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตเชค)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 
ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  

 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง  
- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับวซ่ีำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้   

 
** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีำ 
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แวน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูติบตัร 
- หำกเด็กอำยมุำกกวำ่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษำอยูถึ่งแมมี้บตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแลว้  
6. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
7. ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกุล กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกุล 
8. ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนท่ีหยำ่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 



- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือรับรองควำมเป็น
เจำ้ของกิจกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกวำ่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท ำจดหมำยแนะน ำตวัเองวำ่ท ำอำชีพอะไร ไดเ้งินมำจำกอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ดินทำง
พร้อมแสดงควำมสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญำติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหำกควำมสัมพนัธ์ไม่
สำมำรถสืบได ้หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  เป็น

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยำ่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกนั เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,นอ้ง  ท ำ

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา
สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยำ่ง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสำรผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 1. ส ำเนำพำสปอร์ตหรือบตัรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 3.
เอกสำรแสดงควำมสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบำ้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

- กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 



- กรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในกำรยืน่ขอวซ่ีำ ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยำ่งไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชีกำรเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกวำ่จะตอ้งท ำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุ
ช่ือและควำมสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี ***ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผูป้กครองบิดำหรือมำรดำ 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้
สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็น
ภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมช้ีแจงระบุควำมสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 

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

 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐำนในกำรท ำวซ่ีำ 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรำยละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อควำมสะดวกในกำรขอวซ่ีำ 
หำกท่ำนกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทำงบริษทัฯไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำใหท้่ำนได ้

 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำไทย  ................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสือเดินทำง............................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ........................................................................................................................................................................... 
เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ .............................. สถำนท่ีเกิด..................................ประเทศ............................................ 
สถำนภำพ  โสดหยำ่ และมีทะเบียนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)   แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 *กรุณำระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถำนภำพ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีสถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรยืน่ขออนุมติัวีซ่ำ  
( ถำ้ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณำแจง้รำยละเอียด ) 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย.์............................. 
ท่ำนอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัน้ีมำเป็นเวลำ ............... ปี ......... เดือน   
หมำยเลขโทรศพัท ์บำ้น...........................................ท่ีท ำงำน ................................................ 
มือถือ..........................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทำงมำแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ....................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทำงปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอำย.ุ........................................................ 
ประเทศท่ีเคยเดินทำงไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นกำรไป 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำท่ำนเคยเดินทำงเขำ้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขำ้คร้ังล่ำสุด ............................................................................................................................................................. 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ................................................................................................................................................................................ 



วตัถุประสงคใ์นกำรไป ...................................................................................................................................................................... 
ท่ำนเคยไดรั้บกำรปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่  
ไม่เคย 
เคย(เหตุผลในกำรปฎิเสธ)........................................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับรำชกำรอำทิ ทหำร ต ำรวจ และอ่ืน ๆ กรุณำระบุยศและสังกดัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ (ถำ้ทรำบ) 
งำนปัจจุบนัท ำอำชีพ , ต ำแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท ำงำน ............................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำน ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท ำงำน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์................................................................................................................................................................................... 
อีเมลล ์................................................................................................................................................................................................ 
ท่ำนมีรำยไดน้อกเหนือจำกงำนประจ ำหรือไม่  มี   เงินเดือน...........................บำท      ไม่มี 
ถำ้มีโปรดกรอกรำยละเอียด .............................................................................................................................................................. 
รำยไดร้วมต่อเดือนจำกทุกงำนท่ีท่ำนท ำ........................................................................................................................................... 
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว 
     มี  รำยได.้...................... บำท  
ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียด ..................................................................................................... ............................................................     
ท่ำนไดมี้กำรออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบำ้น , ท่ีดิน , อสังหำริมทรัพย ์,ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
มี  
      ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียดพร้อมระบุมูลค่ำรวม................................................................................................................................... 
ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนใหก้บัสมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ ..................................................................................................... 
ท่ำนไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่ำไหร่ ............................................................................................................................................... 
ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ่้ำยใหท้่ำน ...................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใชจ่้ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม  ค่ำอำหำร ................................................................................................................. 
ถำ้มีคนจ่ำยใหท้่ำน ไม่วำ่จะเป็นบำงส่วน หรือ ทั้งหมด เขำไดจ่้ำยใหเ้ป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................ 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัของท่ำนในกำรไปองักฤษเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ................................................................................................... 
ประวติัของบิดำ  
ช่ือของบิดำ ........................................................................... นำมสกุลของบิดำ ............................................................................... 



วนั เดือน ปีเกิด ของบิดำ ......................................................สถำนท่ีเกิดของบิดำ ........................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชำติ ........................................ สัญชำติ ......................................................... 
 
 
ประวติัของมำรดำ  
ช่ือของมำรดำ ...........................................................................นำมสกุลของมำรดำ......................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมำรดำ......................................................สถำนท่ีเกิดของมำรดำ....................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชำติ ........................................ สัญชำติ ......................................................... 
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยำ่กรุณำกรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่ำดว้ย 
ช่ือ นำมสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................มือถือ................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ............................................................................................................................................................... 
เช้ือชำติ .............................................................................. สัญชำติ ................................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................โทรศพัทท่ี์บำ้น ..................................................... 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 
ช่ือ นำมสกุล ของบุตร....................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยูท่ี่....................................................................................................................................................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง.................................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ นำมสกุล ของบุตร....................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร.................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยูท่ี่...................................................................................................................................................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง.................................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ นำมสกุล ของบุตร........................................................................................................................................................................ 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยูท่ี่....................................................................................................................................................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง.................................................................................................................................................................. 
 
 

 


