
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพ- มิวนิค / ซูริค - กรุงเทพไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ืองรวมน ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม พร้อม
อาหารเชา้บนเคร่ืองขาไป 

 พกัหรูโรงแรม 3-4 ดาว (พกั เชค 2 คืน / เยอรมนั 1 คืน / สวสิ 2 คืน) 
เท่ียวครบทุกไฮไลท!์! 

 เชค : มหาวหิารเซนตว์ิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสก้ี ครุมลอฟ 
 ออสเตรีย : เมืองฮลัสตดัด์ 
 เยอรมนั : เมืองฟุสเซ่น เมืองโฮเฮนวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 สวติเซอร์แลนด ์: กรุงเบิร์นเมืองลูเซิร์นสิงโตแกะสลกั สะพานไมช้าเปล เมืองอินเทอร์ลาเกน้ 
 ชอ้ปป้ิง!! เทรนดแ์ฟชัน่ท่ียา่นสะพานไมช้าเปล 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั TG971 ZRH-BKK    13.15-06.10 



 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาทและค่าทปิ 2,500 บาท) 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4  เคาน์เตอร์ D ประตู2-3 สาย
การบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระ 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิค - พิลเซน (สาธารณรัฐ
เช็ค) - กรุงปราก 

   NH  PRAGUE   

3 กรุงปราก - เชสก้ีครุมลอฟ - เชสก้ีบูโยวชิ    CLARION CONGRESS 

4 
เชสก้ีบูโยวชิ - ทะเลสาบฮลัสตดัด ์(ออสเตรีย) - ฟุส
เซ่น 

   EUROPA PARK 

5 
ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินเทอร์
ลาเกน้ 

  - CITY OBERLAND 

6 อินเทอร์ลาเกน้ - เบิร์น - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเกน้  - - CITY OBERLAND 

7 อินเทอร์ลาเกน้ - สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ     

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  - -  

เดือนพฤศจิกายน 13-20 พ.ย. 61 59,991.- 

เดือนธันวาคม 4-11 , 18-25 , 20-27 ธ.ค. 61 59,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  7,900.- 



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

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิค - พลิเซน (สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก 

01.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
  (**วนัที ่18-25ก.ย.61 ไฟท์ขาไป BKK-MUC TG 924  00.50 -07.50 น. ) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 
 
 
 
 

 
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองพิลเซน สาธารณรัฐเช็ค เมืองตน้ต ารับของการผลิตเบียร์สีเหลืองท่ี

รู้จกักนัในช่ือเบียร์พิลเซน หรือ พิวเซอร์เนอร์ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางต่อสู่กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจา้ของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ี

คร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส ท่ีสร้าง
ทอดขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14  ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปรากท่ีนักท่องเท่ียว
จดจ าไดม้ากท่ีสุดน าท่านเดินไปท่ี เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE)ท่ีตั้งของหอนาฬิกาดารา

http://bit.ly/2NMk5YE


ศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัใชง้านไดอ้ยุจ่ริง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอนัสวยงามบริเวณจตุัรัส
ท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นมร้านเคร่ืองแกว้ ร้านขายของท่ีระลึกร้านกาแฟ ร้านไอศครีมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NH  PRAGUE  หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม กรุงปราก - เชสกีค้รุมลอฟ - เชสกีบู้โยวชิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดินทางข้ึนเนินเขาสู่บริเวณ HRADCANY PRAGUEหรือ เขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตท่ีตั้ง
ของพระราชวงัหลวงแห่งกษตัริยโ์บฮีเมีย ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีท าการ
ของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็ค น าท่านถ่ายรูปกบัทหารรักษาการณ์ / ถ่ายรูป
ดา้นหนา้ของ มหาวิหารเซนต์วิตุส ท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณระเบียงโดยรอบของอดีต
พระราชวงัหลวง และเก็บภาพววิอนัสวยงามของกรุงปรากจากจุดชมววิบนปราสาทปราก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวั

เมืองตั้งอยู่บนคุง้แม่น ้ าวลัตาว่า อนัเป็นปราการธรรมชาติท่ีใช้ปกป้องเมือง ท่ีเป็นเมืองโบราณในยุค
กลาง บ้านเรือนแต่ละหลังตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีสีนสวยงามเหมือนสีลูกกวาด 
นอกจากน้ี เมืองเชสก้ี คลุมลอฟยงัไดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกดว้ย น าท่านเดินเล่น
ชมเมืองและบริเวณโดยรอบของปราสาทครุมลอฟ น าท่านสู่จุดถ่ายรูปมหาชนท่ีสวยงาม ก่อนให้เวลา
ท่านเดินเล่นชมเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกีบู้โยวชิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CLARION CONGRESS หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ เชสกีบู้โยวชิ - ทะเลสาบฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) - ฟุสเซ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 



 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฮัลสตัดด์ ในสาธารณรัฐออสเตรีย  เมืองเล็กๆริมทะเลสาบฮลัส
ตดัด์ ท่ีสวยงามและไดรั้บการบนัทึกจากองค์การยูเนสโก ้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก จากนั้นน าท่าน
เดินเล่นชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซีสตราท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมหาชนท่ีนกัท่องเท่ียว
ตอ้งเดินข้ึนไปเก็บภาพท่ีมุมโคง้สวยของฮลัสตดัด์ ให้เวลาท่านเดินเล่นเก็บภาพสวยๆของ ทะเลสาบ
ฮลัสตดัด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ในเขตแควน้บาวาเรียในเยอรมนั ช่ืนชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของ

เส้นทางอลัไพน์บาวาเรียตลอดการเดินทาง 
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EUROPA PARK หรือเทียบเท่า 
วนัทีห้่า ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆท่ีสวยงามตั้งอยู่บริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย น าท่านข้ึนรถชัตเต้ิลบสั (ในกรณีท่ีรถชัตเต้ิลบัส ไม่สามารถให้บริการได้
เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ท่านอาจจะตอ้งเดินข้ึนเนินเขาประมาณ 30 นาที หรือต่อคิวข้ึนรถ
มา้ ไม่สามารถจองล่วงหนา้ได ้ขาข้ึนมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละ 6 ยูโร / ขาลงท่านละ 3 ยูโร) ข้ึนเขาเพื่อ
น าท่านข้ึนชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN)ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้าง
จากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวิคท่ี 2  ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคน
โปรดของพระองค์ น าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกับปราสาทน้ีได้ดีท่ีสุด ดั่งรูป
โปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความงามน้ียงัท าให้ปราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลท์ดีสนีย ์ไดน้ ามา
สร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูนและไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสน่ียทุ์กแห่งทัว่โลก 
จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากตวัปราสาท 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่ืนชมธรรมชาติท่ี

สวยงามตลอดการเดินทางกบับรรยากาศของเทือกเขา ทุ่งหญา้และทะเลสาบ 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช่ืนชมบรรยากาศอย่างเต็มที ่
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก อนิเทอร์ลาเก้น - เบิร์น - ลูเซิร์น - อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงของสมาพนัธรัฐสวิส น าท่านเดินเล่นชมเขตตวัเมืองเก่า ท่ีอาคาร
บา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือน เม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโกป้ระกาศ
ใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาบ่อน ้ าพุโบราณ หอนาฬิกาประจ า
เมือง แวะชมบ่อเล้ียงหมีสีน ้าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์และช่ือท่ีมาของกรุงเบิร์น 

กลางวนั รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านมีเวลาช่ืนชมบรรยากาศอย่างเต็มที่ 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูเซิร์นเมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดังของ

สวิสเซอร์แลนด์และยงัมีความส าคัญในด้านการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกด้วย  เมืองน้ีตั้ งอยู่ตรง
ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์อนั หมายถึง ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐโดยจะถูกลอ้มรอบ
ดว้ยทะเลสาบและขุนเขาน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก  สัญลกัษณ์แห่งความกลา้
หาญ ซ่ือสัตย ์ และเสียสละ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจา้งสวิสจากการปกป้องพระราชวงั
ตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส  แวะถ่ายภาพสะพานไม้ ชาเปลบริดจ์สะพานไมเ้ก่าแก่ของ
เมืองท่ีมีอายุกวา่ 600 ปีทอด  ขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์สัญลกัษณ์ท่ีสาคญัของลูเซิร์นตลอดสะพานประดบั
ดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตาม
อธัยาศยักบัการช้อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆมากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อาทิเช่น  ช็อคโก
แลตและร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั  เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซ่ีจากนั้นน าท่านออก
เดินทางกลบัสู่เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช่ืนชมบรรยากาศอย่างเต็มที ่
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 ขอ้แนะน าพิเศษ ท่านสามารถแยกจากคณะเพื่อซ้ือตัว๋รถไฟท่องเท่ียวจากเมืองอินเทอร์ลาเกน้ สู่ยอดเขา
ยุงฟราว โดยทางรถไฟได ้มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละ 5,000 บาท ใชเ้วลาประมาณ 8 ชัว่โมง08.00น.-
16.00น. กรุณาแจง้ความตอ้งการล่วงหนา้กบัทางบริษทัฯ 

 
 



วนัทีเ่จ็ด อนิเทอร์ลาเก้น - สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริคเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาใหท้่านไดท้  าTAX REFUND 
13.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 971 
  (**วนัที ่18-25ก.ย.61 ไฟท์ขากลบัZRH-BKK TG 971  13.30 -05.30 น. ) 
 
วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 59,991.- 
เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,991.- 
เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 58,991.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 7,900.- 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต ่ากว่า2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แลว้เล่ือนไม่ไดทุ้กกรณี (ตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้หากท่านมีการเปล่ียนแปลงตัว๋) 
** ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงคท่ี์จะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง (ไม่ต ่า
กวา่ 15ท่าน) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของหัวหน้าทวัร์โดยค านึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ารถรับ – ส่งระหว่างน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 

ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 



 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคุเทศก ์2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนท่ีเหลือ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 

ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่ านยก เ ลิกก าร
เดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หักค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 
19 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 
วนั) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท า

กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวซ่ีาผา่นไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผูร่้วมเดินทางในคณะ

ไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหภ้ายใน 15 วนั หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ท่านตอ้งการ 



 ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบ

ตามท่ีสถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

 ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่าน

จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถ

เรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

ยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด

วตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้ งหมด (การ

บิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

 หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนั

ท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทาง

บริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ี

สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้ งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋ว

เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดั

จ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

 ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสาร

ปลอมในการเดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะ

หลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่า

ทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการ

แจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 

 



หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้ง

ต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ

บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีท่ีสุด โดยจะ

ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ

ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ี

ก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยจะค านึงถึง

ผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง

เง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ยืน่วซ่ีาประเทศเชค ท่ีศูนยค์  าร้องขอวซ่ีา "VFS" 

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500"

   

 

 

 

 

 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาเชค 
 

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

หมาย  

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้

ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   

 
** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน 

ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 

แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอ

ส าเนาสูติบตัรดว้ย 
 

4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  



9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 
- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมี

รายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดย

ระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลข
ให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือ
รับรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนา
ทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มี
บุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและ
หลกัฐานทางดา้นการเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจง
การรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด 
หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธ
การยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก

สถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน 
กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของ

บญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือน

กระโดด ต้องขอสเตจเม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 



กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,

มารดา,พี่,นอ้ง  ท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ที่

ถูกออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ี

แสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวี

ซ่า)  

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผู ้
ออกค่าใชจ่้าย 3.เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชี
เงินฝากประจ า เป็นตน้ 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรอง
ค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ยแต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชี
การเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมี
การเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี ***ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 

 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตร
ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั
ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ย
และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหาก



ไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูดู้แลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  

................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง

................................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ

................................................................................................................................................................................. 

เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ .............................. สถานท่ีเกิด.................................. 

ประเทศ............................................ 

สถานภาพ      โสดหยา่และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

          *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ 

................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  

( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 



รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ........... เดือน   

หมายเลขโทรศพัท ์บา้น.............................................ท่ีท างาน ............................................................................... 

มือถือ..........................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................................................. 

E-Mail.....................................................................................มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................... เล่ม

  

หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 

................................................................................................................................................................................. 

หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ..............................................วนัท่ีออก..................................... 

หมดอาย.ุ............................................ 

ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 

................................................................................................................................................................................. 

รวมทั้งหมดก่ีวนั 

................................................................................................................................................................................. 



วตัถุประสงคใ์นการไป 

................................................................................................................................................................................. 

ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  

     ไม่เคย 

      เคย (เหตุผลในการปฎิเสธ) ............................................................................................................................... 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 

งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

ช่ือบริษทัท่ีท างาน 

............................................................................................................................................................................. 

โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน 

................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท ์.............................................................................. 

อีเมลล ์

................................................................................................................................................................................. 

ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 

ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด 

................................................................................................................................................................................. 



รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า

................................................................................................................................................................................. 

ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว 

     มี  รายได.้.............................. บาท  

    ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด .......................................................................................................................................     

ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   

      มี  

      ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม

................................................................................................................................................................................. 

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 

................................................................................................................................................................................. 

ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ 

................................................................................................................................................................................. 

ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 

................................................................................................................................................................................. 

ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 

................................................................................................................................................................................. 

ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

................................................................................................................................................................................. 



ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

................................................................................................................................................................................. 

ประวติัของบิดา  

ช่ือของบิดา ........................................................................นามสกุลของบิดา ........................................................ 

วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ......................................................... 

สถานท่ีเกิดของบิดา ................................................................................................................................................ 

ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ................................ 

 

 

ประวติัของมารดา  

ช่ือของมารดา ...........................................................................นามสกุลของมารดา............................................... 

วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา...................................................... 

สถานท่ีเกิดของมารดา............................................................................................................................................. 

ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ................................ 

 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 

ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ...................................................................................................................................... 

มือถือ............................................................. 

วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ...................................................................... 

เช้ือชาติ ............................................ สัญชาติ ............................................ 



ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

โทรศพัทท่ี์บา้น ..................................................... 

ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร

................................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 

................................................................................................................................................................................. 

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่

................................................................................................................................................................................. 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง

................................................................................................................................................................................. 

 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร

................................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร

................................................................................................................................................................................. 

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่

................................................................................................................................................................................. 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง

................................................................................................................................................................................. 

 



ช่ือ นามสกุล ของบุตร

................................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร

................................................................................................................................................................................. 

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่

................................................................................................................................................................................. 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง

................................................................................................................................................................................. 


