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ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก - คารโ์ลวี่วารี่ 

เชสกี้คลมุลอฟ - บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีรส่แควร ์  

ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ  

เวียนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 



ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ 
21.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - ปราก 

02.25 น.     ออกเดนิทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK371/EK139 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0535-0905 *.*.*. 

13.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

ต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดใน

สาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

น าท่านเดินเลน่ย่านจตัุรสัเมอืงเก่าทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ัง้

รา้นคริสตลัซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กนิ็ยมนา

ไปเป็นเครื่องประดบัหรอืช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม 

  
 

น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่ า้วลัตาวา อดตีที่ประทบั

ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นที่ทาการของคณะรฐับาล ...น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็  

3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่แมน่ า้ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานทีส่วยงาม ชมอาคารส าคญัๆ 

มากมาย ...จากนัน้น าท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม ....น าท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่าน

จะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์สที่ทอดขา้มแมน่ า้วลัตาวาสญัญาลกัษณ์ทีส่  าคญัของปรากทีส่รา้ง

ขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยว

และผูท้ีส่นใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ปราก - คาโรววีารี่ - เชสกี้คลมุลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLORYVARY) (127  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่า้เทปลา่เป็นเมอืงที่
สวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนา้แร่รอ้น  



น าท่านเดินชมเมอืงคารโ์ลวารี หรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงน า้แร่ เมอืงทีส่วยที่สุดแห่งหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่แม่นา้เทบลา ดินแดนแห่งน้ีเป็นทีค่น้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาติ และมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที่
รอ้นทีสุ่ด อยู่ในศูนยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที่ยว
สามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ทีท่าจากพอรซ์เลนในเมอืงน้ีเท่านัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์ส

ปา เพือ่รกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถ์

ของแมรี่เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน

สถาปตัยกรรมทูโอดอร ์หรอืหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติ

จากสมนุไพร เป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงเป็ดโบฮีเมยี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดีและการจดัเกบ็ภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

จากประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานมคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992 จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาท

คลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคง

ความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืงโบราณที่มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 

จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงก็

กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทาง

การคา้ขายในอดีตและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่

ปี ค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จนี 

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตทั - เวยีนนนา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (210 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาลและยงัมทีวิทศันท์ี่สวยงามเป็นที่

หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาเทรา้  

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรยีกว่า“ซ ี

สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศิ่ลปิน



พื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บน

หนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุด

ของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลานและอาคาร

บา้นเรอืนทีส่วยงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กโิลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย และเป็นเมอืงเกดิของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั 

ทีพ่กั    AUSTRIA TREIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์ - บูดาเปสต ์- ล่องเรอืดานูบ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์

ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  
 

น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างครสิตลัสวารอฟสกี้ -หลุยส์
วติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชมมหา
วหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธิคทีง่ดงาม ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ ชมอนุสาวรยีโ์ยฮนัส ์สเต
ราทใ์นสวนสาธารณะสตทัปารค์…. 

 น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (248 กโิลเมตร) เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า 
และเมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  
น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

  
ทีพ่กั    BUDAPEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หก  บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืง

ใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์ากการสู ้



รบของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงาม

ของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการี 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

16.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK112/EK376 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 23.20-03.40 *.*.* 

วนัที่เจด็   สนามบนิสุวรรณภมิู 
12.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

*.*.*. ** @@ ** *.*.*. 

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

30 เม.ย. – 6 พ.ค. 

24 – 30 พ.ค. 

19 – 25 มิ.ย. 

39,999.- 7,500.- 

25-31 ก.ค.  

26 ก.ค. – 1 ส.ค. 

8-14 ส.ค. / 10-16 ส.ค. 

40,999.- 7,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 



ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 15 ยูโร) 

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร) 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 4,000.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 



ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนใน

การขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้

มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ใน

การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบริษทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั



ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเกบ็  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 

เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  



เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประก ันในกรณีที่ผูร่้วม

เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว 

บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเชก 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน 
ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกับทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา
น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 
 



ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 0  ปี ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 0  ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

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

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