HASHTAG EASTERN EUROPE
ออสเตรีย–ฮังการี –สโลวัค –เชค
7 วัน 4 คืน
เวียนนา– บูดาเปสต์ –บราติสลาวา –ปร๊ าค–ครุ มลอฟ–ฮัลสตัดด์
สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)

เที่ยวบินขาไป
เที่ยวบินขากลับ

TG 936
TG 937

BKK – VIE
VIE - BKK

01.20 – 07.15
14.35 - 05.35+1

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา/ เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักโรงแรม 4 ดาว (พักฮังการี 1 คืน / เชค 2 คืน / ออสเตรีย1คืน)

เที่ยวครบทุกไฮไลท์!!
 ปร๊าค
:ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตสุ สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เชค : ปราสาทครุมลอฟ
 ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรียโ์ ยฮันส์สเตร้าท์พระราชวังเชินบรุนน์
 สโลวัค
: เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 ฮังการี
: กรุงบูดาเปสต์ ป้ อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอสั สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ าดานู บ

ช้อปปิ้ งจุใจ!!!พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท

วันที่

กาหนดการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ – เวียนนา(ออสเตรีย)

2

เช้ า กลางวัน เย็น

โรงแรมทีพ่ กั หรื อเทียบเท่า
-







กรุงเทพฯ–เวียนนา(ออสเตรีย)– บูดาเปสต์ (ฮังการี)

-



-

DANUBIUS HOTEL BUDAPEST

3

บูดาเปสต์ –พาร์ นดอร์ ฟเอาท์ เล็ต–บราติสลาวา (สโลวัค) –ปร๊ าค (เชค)







HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE

4

ปร๊ าค–เชสกีค้ รุมลอฟ–เชสเก้ บูเดโจวิช





-

GRAND ZVON

5

เชสเก้ บูเดโจวิช–ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา







HOTEL BELLEVUE WIEN

6

เวียนนา–ชมเมือง–กรุงเทพฯ







-

7

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ



-

-

-

กาหนดการเดินทาง
เดือนกันยายน

26 ก.ย. - 2 ต.ค. 61

39,991.-

เดือนตุลาคม

31 ต.ค. - 6 พ.ย. 61

42,991.-

7-13 พ.ย. 61

42,991.-

14-20 / 21-27 / 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

43,991.-

5-11 / 19-25 ธ.ค. 61

46,991.-

12-18 ธ.ค. 61

45,991.-

เพิม่ ท่านละ

8,500 .–

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม
พักเดี่ยว

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับ
เจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันทีส่ อง กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย)–บูดาเปสต์ (ฮังการี)
01.20 น.
07.15 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 936 (บินตรง)
เดินทางถึง สนามบินเวียนนา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและตรวจรับสั มภาระเรียบร้ อย

กลางวัน
บ่ าย

นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่ งสำธำรณรัฐฮังกำรี ดิ นแดนแห่ งควำมภำคภูมิใจของชนเผ่ำ
แม็กยำร์ ที่มีอำรยธรรมอันยิ่งใหญ่ต้ งั แต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ ำดำนู บไหลผ่ำน ทำให้ถูกแบ่งออกเป็ น
สองฝั่ ง คือฝั่ งปรำสำท ที่เรี ยกว่ำ “บูดำ” และฝั่ งเมืองใหม่ที่ขยำยออกมำ เรี ยกว่ำ “เปสต์” ซึ่ งเป็ นที่มำของคำว่ำ
“บูดำเปสต์” ในปั จจุบนั มีประชำกรอยูห่ นำแน่นมำกกว่ำ 3 ล้ำนคน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนไปยัง ฮีโร่ สแควร์ (HERO SQUARE) สถำนที่แห่ งนี้ เป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ ที่ มีอนุ สำวรี ยแ์ ห่ ง
สหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่ำนอยูก่ ลำงลำนฮีโร่ สแควร์ อนุ สำวรี ยแ์ ห่ งนี้ สร้ำงขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ หนึ่ งพันปี เสำสู งตระหง่ำนของอนุ สำวรี ย ์ เป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อ
เทวทูตกำเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ ของคริ สตจักรโรมันคำทอลิ กที่เป็ นดัง่ หลักของอำณำจักร ฮังกำรี เชิ ญท่ำน
ถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย จำกนั้นนำท่ำนสู่ ป้อมปราการชาวประมงจุดชมวิวเหนื อเมืองบูดำที่ท่ำนสำมำรถชมควำม

ค่า

งำมแบบพำโนรำมำของแม่น้ ำดำนู บได้อย่ำงดีป้อมแห่ งนี้ สร้ ำงขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงแม็กยำร์
ที่ช่วยกันต่อสู ้ป้องกันข้ำศึกที่เข้ำมำรุ กรำน จำกนั้นให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปด้ำนนอกศำสนสถำนคำธอลิคเก่ำแก่ ที่สร้ำง
ขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ หลังจำกนั้น นาท่ านล่ องเรื อแม่ น้าดานูบ
แม่น้ ำสำยสำคัญของทวีปยุโรป ที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 2,800 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับสถำปั ตยกรรมที่
สวยงำม ที่เรี ยงรำยริ มสองฝั่ งแม่น้ ำ ชมควำมสวยงำมของ สะพานเชนบริ ดจ์ หนึ่ งในแลนด์มำร์ คที่สำคัญของ
บูดำเปสต์ รวมถึงอาคารรัฐสภา ที่ยงิ่ ใหญ่ที่ทุกคนยกย่องว่ำเป็ นอำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม DANUBIUS HOTEL BUDAPEST หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม บูดาเปสต์ –พาร์ นดอร์ ฟเอ้าท์ เลท–บราติสลาว่ า (สโลวัก) –ปราก (เชค)

เช้ า

กลางวัน
บ่ำย

ค่า

วันทีส่ ี่

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ พาร์ นดอร์ ฟเอ้าท์เลทเอ้ำท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ
ออสเตรี ย สโลวัคและฮังกำรี ให้เวลำท่ำนเดินเลือกซื้ อสิ นค้ำแบรนด์เนมในรำคำพิเศษตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ กรุ งบราติสลาวานครหลวงแห่ งสำธำรณรัฐสโลวัค / นาท่ านขึน้ ชมวิวสวยบนปราสาทบราติ
สลาวาที่ท่ำนจะได้เห็นตัวเมืองบรำติสลำวำที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ำดำนู บ / นำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ชมำตรฐำน
ยุโรปสู่ กรุ งปรากนครหลวงแห่ งสาธารณรั ฐเช็ ค เจ้ำของฉำยำเมื องแห่ งปรำสำทร้ อยยอด ที่ ครั้ งหนึ่ งเคยเป็ น
ศูนย์กลำงแห่งอำณำจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรื อเทียบเท่า

ปราก–เชสกีค้ รุมลอฟ–เชสเก้บูเดโจวิช

เช้ า

กลางวัน

บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนสู่ บริ เวณเขตปราสาทแห่ งกรุ งปราก อดีตที่ต้ ังของพระราชวังหลวงแห่ งกษัตริ ย์โบฮีเมีย ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขำ
ริ มฝั่ งแม่น้ ำวัลตำวำ ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่ทำกำรของคณะรัฐบำล และประธำนำธิ บดี ของสำธำรณรั ฐเช็ ค นำท่ำน
ถ่ำยรู ปกับทหำรรักษำกำรณ์ ผ่ำนชมบริ เวณด้ำนหน้ำของมหาวิหารเซนต์ วติ ุสที่สวยงำมด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ชม
บริ เวณลำนกว้ำงของอดีตพระรำชวังหลวงและเก็บภำพวิวอันสวยงำมของกรุ งปรำก จำกจุดชมวิวบนปรำสำท
ปรำก จำกนั้นนำท่ำนเดินลงจำกตัวปรำสำทสู่ สะพานชาลส์ ที่สร้ำงทอดข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำ สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่
14 ถือว่ำเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งปรำกที่นกั ท่องเที่ยวจดจำได้มำกที่สุด นำท่ำนเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่ า (OLD
TOWN SQUARE)ที่ต้ งั ของหอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ที่เก่ำแก่ที่สุดในโลกที่ยงั ใช้งำนได้อยูจ่ ริ ง ให้ท่ำนเดินเล่นชม
บรรยำกำศอันสวยงำมบริ เวณจัตุรัสที่ มีร้ำนค้ำแบรนด์เนม ร้ำนเครื่ องแก้ว ร้ ำนขำยของที่ระลึ ก ร้ำนกำแฟ ร้ำน
ไอศกรี มมำกมำย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟในสำธำรณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับสองของประเทศ ตัวเมือง
ตั้งอยู่บนคุง้ แม่น้ ำวัลตำวำ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟได้รับกำรบันทึกจำกยูเนสโก้ให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกด้วย /
นำท่ำนถ่ ายรู ปกับปราสาทครุ มลอฟ ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขำ ซึ่ งสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 สิ่ งที่ทำให้ปรำสำทโดดเด่น
คือ หอคอยทรงกลม ที่สร้ำงขึ้นจำกหิ นอ่อนสี ชมพู มีกลิ่ นอำยของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็ นได้จำกทัว่
เมือง ให้ท่ำนได้ชมวิวของเมืองแบบพำโนรำมำที่ท่ำนจะได้ภำพประทับใจกับเมืองสุ ดสวยแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ งเชสเก้ บู เ ดโจวิ ช เมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ ำ เป็ นแหล่ ง ผลิ ต เบี ย ร์ ที่ ส ำคัญ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของ
สำธำรณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 1895
นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม GRAND ZVONหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

เชสกีบ้ ูเดโจวิช–ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริ มทะเลสำบฮัลสตัดด์ ที่สวยงำมและได้รับกำรบันทึกจำกองค์กำรยูเนส
โก้ ให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง เมนูปลาเทราต์ ย่าง
นำท่ำนเดินเล่นชมบรรยำกำศที่สวยงำมของซี สตรี ท ถนนเลียบทะเลสำบสู่ จุดถ่ำยรู ปมุมมหำชนที่นกั ท่องเที่ยว
ต้องเดินขึ้นไปเก็บภำพที่มุมโค้งสวยของฮัลสตัดด์ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นดื่มด่ ำกับบรรยำกำศและเพลิดเพลินกับ
กำรเก็บภำพสวยๆตำมอัธยำศัย / นำท่ำนออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเวียนนานครหลวงแสนสวยของออสเตรี ย
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เวียนนา–ชมเมือง-กรุงเทพฯ

เช้ า

14.35 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนถ่ ายรู ปด้ านนอกกับพระราชวังเบลล์ วาแดร์ อดี ตที่ประทับของเจ้ำชำยยูจีน แห่ งซำวอย นำยทหำรชำว
ฝรั่งเศสผูม้ ำรับใช้รำชวงศ์ฮปั ส์บวร์ ก แห่ งออสเตรี ย นำท่ำนนัง่ รถผ่ำนชมอำคำรเก่ำแก่บริ เวณโดยรอบของ ถนน
ริงสตาเซ่ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง, อำคำรรัฐสภำ, โรงโอเปร่ ำ พระรำชวังหลวงฮอฟบวร์ ก จัตุรัสมำเรี ยเทเรซ่ ำ แวะ
ถ่ำยภำพสวยๆกับ บิดำแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพ์ ำร์ คนำท่ำนถ่ ายรู ปด้ านนอกกับพระราชวังเชริ นน์ บรุ นน์
พระรำชวังฤดูร้อนแห่งรำชวงศ์ฮบั ส์บูร์กที่สร้ำงมำตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 17ด้วยศิลปะสไตล์บำร็ อก และตกแต่ง
ภำยนอกด้วยสี เหลื อง ซึ่ งเป็ นสไตล์ที่โปรดปรำนของจักรพรรดิ นีมำเรี ยเทเรซ่ ำผูย้ ิ่งใหญ่ที่ครองอำนำจอย่ำ ง
ยำวนำนถึง 40 ปี
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เพื่อผ่ านขั้นตอนการทาคืนภาษี – เช็ คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสื อเดินทาง
เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับโดย เทีย่ วบินที่ TG 937 (บินตรง)

วันทีเ่ จ็ด

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

10.30 น.

05.35 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************

HASHTAG EASTERN EUROPE
7 วัน 4 คืน
ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี
เวียนนา-ปราก-ครุ มลอฟ-ฮัลสตัดด์ -บราติสลาวา-บูดาเปสต์
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
39,991.39,991.38,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
42,991.42,991.41,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
42,991.42,991.41,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
43,991.43,991.42,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
43,991.43,991.42,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
43,991.43,991.42,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 5-11 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
46,991.46,991.45,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 12-18 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
45,991.45,991.44,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 19-25 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 06 - 10 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 5 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ
46,991.46,991.45,991.8,500.-

(ยังไม่ รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจำกกำรวำงแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ ำ งกัน จึ ง อำจท ำให้ ห้อ งพัก แบบห้ องเดี่ ย ว (Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double)ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่ งถ้ำเข้ำพัก 3
ท่ำน มี ค วำมจำเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่ องจำกโรงแรมนั้นไม่ส ำมำรถจัดหำได้ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อำจมีกำรแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณี ที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตั๋วกรุ๊ ปเมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว)

**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้ำทัวร์ โดยคำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ
ลูกค้ำเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป- กลับสำยกำรบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้ อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำรถรับ – ส่ งระหว่ำงนำเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร (กฎหมำยยุโรปไม่อนุ ญำตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุกำรเดินทำงคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำทเงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ำวีซ่ำในกลุ่มเชงเก้น
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสื อเดินทำง
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง ในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศัพท์ค่ำซักรี ดค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำรเป็ นต้น

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหกั ณที่จ่ำย 3% (สำหรับกรณี ที่ตอ้ งกำรใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่ อท่าน ตลอดการเดินทางขอเก็บรวมในส่ วนทีเ่ หลือ
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ จำกเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ควำมพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นน้ ำใจในกำรบริ กำร
ค่ำทิปอื่นๆ เช่น พนักงำนยกกระเป๋ ำโรงแรมและสนำมบิน เป็ นต้น
การจองและชาระเงิน
ชาระค่ ามัดจาท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอัตโนมัติชำระส่ วนที่เหลือภำยใน 30 วันก่อนกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันหักค่ำมัดจำ 25,000 บำท(ช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปี ใหม่เป็ น45 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วันหักค่ำมัดจำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปี ใหม่เป็ น30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 14วันคิดค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ (ช่วงเทศกำลเป็ นสงกรำนต์และปี ใหม่1 - 14 วัน)
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 15 วันซึ่ งจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 20
ท่านหรื อผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ ครบจานวน 20 ท่ านและ/หรื อมีผ้ ูร่วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่ านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วันหรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้ องการ

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจัดเตรี ยมเอกสำรให้ครบตำมที่สถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุ มตั ิวีซ่ำขึ้นอยู่กบั ดุ ลพินิจของแต่ละสถำนทู ตนั้น) พร้ อมส่ งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง
ในกรณี ที่ เอกสำรของท่ ำนไม่ สมบู รณ์ ท ำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิ เสธกำรอนุ ม ตั ิ วีซ่ำ ของท่ ำนได้ และท่ำ นจะต้องเสี ย
ค่ำธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำให้กบั ผูร้ ้องขอ
หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่วำ่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้องคืนค่ำวีซ่ำได้)
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ท้ งั หมด (กำรบิดเบือนข้อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำ
ประเทศเป็ นกำรถำวร)
หำกท่ำนส่ งเอกสำรล่ำช้ำ แล้วผลปรำกฏว่ำ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วันทำกำร ทำงบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ ง (ค่ำมัดจำตัว๋ กับสำยกำรบินหรื อหำกทำงบริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำรออกตัว๋ แล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะหักค่ำตัว๋ เครื่ องบินเต็มจำนวนและจะทำกำรคืนให้ท่ำนตำมที่สำยกำรบินคืนให้กบั ทำงบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลำประมำณ
6 เดือนทั้งนี้บำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋ เครื่ องบินได้ท่ำนสำมำรถตรวจสอบกับทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
ที่ทำงสถำนทูตเรี ยกเก็บ ค่ำมัดจำในต่ำงประเทศ โดยส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 15 วัน
ผูท้ ี่ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำ – ออกเมืองได้ไม่วำ่ จะเป็ นประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศ หรื อใช้เอกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และสำหรับท่ำนที่ถูกปฏิ เสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริ ต หรื อจะหลบหนี เข้ำเมือง หรื อใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยืน่ วีซ่ำ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์ มำแล้วไม่วำ่ บำงส่ วนหรื อเต็มจำนวนและทำงบริ ษทั ฯ
จะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมกฎหมำย
สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ทำงบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดิ นทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรไม่คืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมด ยกเว้นหำกเกิ ดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัย และทำงบริ ษทั ฯ จะขอดำเนิ นกำรแจ้งยกเลิ กวีซ่ำของท่ำนเนื่ องจำก
กำรยืน่ วีซ่ำจะถูกระบุเป็ นสถิติของทำงบริ ษทั ฯกับทำงสถำนทูต
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงหรื อยกเลิกรำยละเอี ยดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิ ดเหตุ
จำเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประท้วงต่ำงๆ และกำรล่ำช้ำของสำยกำร
บินหรื อกำรยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหำย สู ญเสี ย หรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของ
หัวหน้ำทัวร์ โดยทำงบริ ษทั ฯ จะพยำยำมแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำดังกล่ำวได้ตำมควำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่
และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมันเพิ่มหรื อค่ำตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจำกรำคำที่กำหนดไว้โดยทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำโดยยืนยันจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ ดินทำงได้รับเป็ นหลัก

3.เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆ ตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรื อ
ออกประเทศ ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจำกกำรจองและชำระเงิ นมัดจำหรื อทั้งหมดแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถื อว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในข้อตกลงเงื่ อนไขต่ำงๆ
ตำมที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร

ยืน่ วีซ่ำประเทศเชค ที่ศูนย์คำร้องขอวีซ่ำ "VFS"
ตึกสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิตC สี ลมคอมเพล็กซ์191 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500"

หลักฐานการยื่นวีซ่าเชค
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าทีส่ ถานทูตเชค) ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผู้ยื่นคาร้ องขอวีซ่าทุกท่ าน จะต้ องมาแสดงตัวสแกนนิว้ มือ ทีศ่ ู นย์ ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงจะต้องไปยืน่ คำร้องขอทำหนังสื อเดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทำง
- หน้ำหนังสื อเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ

ิ ธิใ์ นการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านน
** ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ั้
ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
่ เชงเก้นทีเ่ คยใชเ้ ดินทางภายใน 3 ปี น ับจากปัจจุบ ัน
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า
่ อเมริกาและวีซา
่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสาเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา
่
วีซา
่ **
แนบมาด้วยเพือ
่ ประกอบการพิจารณาวีซา

2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรู ปหน้ าเท่ ากับใน
หนังสื อเดินทาง)
- ฉำกหลังสี ขำวเท่ำนั้น เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่ำ
- รู ปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่ แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่ หมวก **
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่ า 15 ปี
- ใช้สำเนำสู ติบตั ร
- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสู ติบตั รด้วย
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเลขโทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้ ท้งั เบอร์ ที่ทางาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สำเนำทะเบียนสมรส กรณี ท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณี ท่ำนที่หย่ำแล้ว
หนังสื อรับรองการทางาน หรื อเอกสารบ่ งชี้การมีอาชี พและมีรายได้ ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้ าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริ ษทั ที่ทำงำนอยูเ่ ป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริ ง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริ ง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับหน่วยงำน หรื อ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
(ถ้ าเป็ นหนังสื อรับรองการทางานทีอ่ อกโดยราชการ ต้ องดูตัวเลขให้ เป็ นอารบิกไม่ รับตัวเลขไทย)
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรื อ สำเนำกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ หรื อ สำเนำหนังสื อรับรองควำมเป็ น
เจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- กรณีทาอาชีพอิสระต้องทำจดหมำยแนะนำตัวเองว่ำทำอำชี พอะไร ได้เงินมำจำกอะไร (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- กรณีท่านที่เป็ นแม่ บ้าน
 หำกไม่มีอำชีพหรื อเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสู ติบตั รบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสื อ
ชี้แจงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว่ ่างงาน / ไม่ มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำนทำงด้ำน
กำรเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชี้ แจงโดยหนังสื อหรื อจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผเู ้ ดินทำง

พร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญำติใกล้ชิด (กรณี น้ ีหำกควำมสัมพันธ์ไม่
สำมำรถสื บได้ หรื อไม่เป็ นควำมจริ ง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ คำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสื อรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษำ จำกโรงเรี ยนหรื อจำกสถำบัน
เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริ ง) หรื อ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนหรื อสำเนำบัตรนักเรี ยน กรณี เป็ นเด็กเล็ก
10. หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เท่านั้น ที่แสดงถึงกำรเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลัง
อย่ำงน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
**หากสมุดบัญชี มีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ ายบุคมาได้ เลย แต่ หากไม่ มีการอัพเดทต่ อเนื่อง หรื อเดือนกระโดด ต้ องขอสเตจ
เม้ นเท่านั้น!!!
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกัน เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,น้อง ทำ
หนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายและชี้แจงความสั มพันธ์ โดยระบุชื่อผู้ออกค่ าใช้ จ่ายและชื่ อผู้ทถี่ ูกออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อมสาเนา
สมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงกำรเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่ำง
น้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
- และเอกสำรผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย 1. สำเนำพำสปอร์ ตหรื อบัตรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย 3.
เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ใบสู ติบตั ร
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
- กรณี มีเงินฝำกในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุ ณำแสดงสำเนำสมุดบัญชี อื่นแนบด้วย อำทิ เช่น บัญชี เงินฝำกประจำ เป็ น
ต้น
- กรณี ที่เดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญั ชีใดบัญชี หนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสื อรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วยแต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่ วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ำยที่มีกำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุ
ชื่อและควำมสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนีเ้ พื่อแสดงให้ เห็นว่ ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ค่ าใช้ จ่ายได้ อย่ างไม่ เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา
11. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรื อมำรดำ
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้น
สังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ น

ภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชี้แจงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

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

ใบกรอกข้อมูลพื้นฐำนในกำรทำวีซ่ำ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น!! **
ต้องกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อควำมสะดวกในกำรขอวีซ่ำ
หำกท่ำนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถยืน่ วีซ่ำให้ท่ำนได้
ชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง ภำษำไทย ...................................................................................................................................................
ชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสื อเดินทำง...............................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ค.ศ...........................................................................................................................................................................
เชื้อชำติ .............................. สัญชำติ .............................. สถำนที่เกิด..................................ประเทศ............................................
สถำนภำพ โสดหย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต้องนำมำแสดงด้วย)
แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนำมำแสดงด้วย)
*กรุ ณำระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เปลี่ยนสถำนภำพ ....................................................................................................................
ที่อยู่ ที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณี สถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำที่มีกำรยืน่ ขออนุมตั ิวีซ่ำ

( ถ้ำที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุ ณำแจ้งรำยละเอียด )
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................
ท่ำนอำศัยอยูใ่ นบ้ำนหลังนี้มำเป็ นเวลำ ............... ปี ......... เดือน
หมำยเลขโทรศัพท์ บ้ำน...........................................ที่ทำงำน ................................................
มือถือ..........................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………................
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนังสื อเดินทำงมำแล้วทั้งหมด .........................เล่ม
หมำยเลขหนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำ .......................................................................................................................................................
หนังสื อเดินทำงปัจจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอำยุ.........................................................
ประเทศที่เคยเดินทำงไป (ในรอบ 5 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในกำรไป
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำท่ำนเคยเดินทำงเข้ำกลุ่มประเทศในยุโรปหรื อไม่และเมื่อใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
วันเดือนปี ที่เคยเข้ำครั้งล่ำสุ ด .............................................................................................................................................................
รวมทั้งหมดกี่วนั ................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรไป ......................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำหรื อไม่
ไม่เคย
เคย(เหตุผลในกำรปฎิเสธ)...........................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชี พ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ ายต่ างๆ
กรณี รับรำชกำรอำทิ ทหำร ตำรวจ และอื่น ๆ กรุ ณำระบุยศและสังกัดทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ถ้ำทรำบ)
งำนปัจจุบนั ทำอำชีพ , ตำแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อบริ ษทั ที่ทำงำน .............................................................................................................................................................................
โปรดระบุวนั ที่เริ่ มทำงำน .................................................................................................................................................................
ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทำงำน.....................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ...................................................................................................................................................................................
อีเมลล์ ................................................................................................................................................................................................

ท่ำนมีรำยได้นอกเหนือจำกงำนประจำหรื อไม่ มี เงินเดือน...........................บำท
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดกรอกรำยละเอียด ..............................................................................................................................................................
รำยได้รวมต่อเดือนจำกทุกงำนที่ท่ำนทำ...........................................................................................................................................
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอื่นๆหรื อไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว
มี รำยได้....................... บำท
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียด ..................................................................................................... ............................................................
ท่ำนได้มีกำรออมเงิน เช่น ได้ซ้ื อบ้ำน , ที่ดิน , อสังหำริ มทรัพย์ , ซื้ อหุ น้ เล่นแชร์ หรื อไม่
มี
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียดพร้อมระบุมูลค่ำรวม...................................................................................................................................
ท่ำนแบ่งรำยได้ของท่ำนให้กบั สมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ .....................................................................................................
ท่ำนได้ใช้เงินส่ วนตัวต่อเดือนเท่ำไหร่ ...............................................................................................................................................
ในกำรเดินทำงครั้งนี้ ใครเป็ นคนออกค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน ......................................................................................................................
ใครเป็ นคนจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร .................................................................................................................
ถ้ำมีคนจ่ำยให้ท่ำน ไม่วำ่ จะเป็ นบำงส่ วน หรื อ ทั้งหมด เขำได้จ่ำยให้เป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวของท่ำนในกำรไปอังกฤษเป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่ ...................................................................................................
ประวัติของบิดำ
ชื่อของบิดำ ........................................................................... นำมสกุลของบิดำ ...............................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของบิดำ ......................................................สถำนที่เกิดของบิดำ ...........................................................................
ประเทศที่เกิด ..................................................... เชื้อชำติ ........................................ สัญชำติ .........................................................

ประวัติของมำรดำ
ชื่อของมำรดำ ...........................................................................นำมสกุลของมำรดำ.........................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของมำรดำ......................................................สถำนที่เกิดของมำรดำ.......................................................................
ประเทศที่เกิด ..................................................... เชื้อชำติ ........................................ สัญชำติ .........................................................
ในกรณี สมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมหรื อกรณี หย่ำกรุ ณำกรอกข้อมูลของคู่สมรสเก่ำด้วย
ชื่อ นำมสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................มือถือ.................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส ...............................................................................................................................................................
เชื้อชำติ .............................................................................. สัญชำติ .................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ของคู่สมรส.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................โทรศัพท์ที่บำ้ น .....................................................
ในกรณี ที่มีบุตร ต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร.......................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร .....................................................................................................................................................................
ปั จจุบนั บุตรอำศัยอยูท่ ี่.......................................................................................................................................................................
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง..................................................................................................................................................................
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร.......................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร....................................................................................................................................................................
ปัจจุบนั บุตรอำศัยอยูท่ ี่......................................................................................................................................................................
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง..................................................................................................................................................................
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร........................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร.....................................................................................................................................................................
ปั จจุบนั บุตรอำศัยอยูท่ ี่.......................................................................................................................................................................
หมำยเลขหนังสื อเดินทำง..................................................................................................................................................................

