


 

โปรโมช่ัน!! ยุโรปตะวนัออกสุดคุ้มแห่งปี  
เชก ออสเตรีย สโลวคั ฮังการี 8 วนั 

เดนิทางโดยสายการบินไทย    

ปราสาทปราก  ทะเลสาบฮัลล์สตัท  พระราชวงัเชรินบรุนน์ 
ล่องเรือแม่น า้ดานู้บ  ปราสาทบราทิสลาว่า  ช้อปป้ิงเอ๊าท์เล็ต 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   10 - 17 พ.ย.60 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนำมบินสวุรรณภมิู  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย ประต ู2-3  

พบเจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ดนิทางทุกท่านดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ-มิวนิค (เยอรมนั)-พิวเซน (สำธำรณรฐัเชค็)-ปรำก 

00.50 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-924  



06.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมอืง  จำกนัน้น ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองพิวเซน Pilsen เมืองแห่งเบียรย่ี์ห้อดงั Pilsener Urquell ของสำธำรณรฐัเชค็ (ใช้เวลำ

ประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงพวิเซนน้ี เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล และเป็นเมอืงทีก่ าเนิดของเบยีรส์ตูรเก่าแก่

ทีส่ดุในโลก อยู่ทางเหนือของสาธาณรฐัเชก็ และมโีรงงานผลติเบยีรพ์วิเซนเนอรท์ีร่สชาตดสีดุของเชค็ ทัง้มี

โรงงานผลติรถยนตส์โกดา้ ปัจจบุนัยงัคงผลติเบยีรส์ง่จ าหน่ายไปทัว่โลก 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่ำย น าท่านเดนิทางต่อสู ่กรงุปรำก นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัเชค็  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดนิ

เล่นถ่ายรปูและชื่นชมบรรยากาศทีส่วยงามของกรุงปราก บนสะพำนชำรล์ส ทีท่อดขา้มแม่น ้าวลัตาวา และนบัว่า

เป็น 1 ในแลนดม์ารค์หรอืสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราก จากนัน้น าท่านเดนิสู่ จตัรุสัเมืองเก่ำ หรอื Old Town 

Square ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีทุ่กๆ หนึ่งชัว่โมง จะมนีกัท่องเทีย่วมายนืรอชมหน้าต่างทีเ่ปิดออกมาแลว้

ท่านจะไดเ้หน็เหล่านกับุญทัง้ 12 พระองค ์ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม International Prague หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสำม ปรำก-เชสก้ี ครมุลอฟ (สำธำรณรฐัเชค็)-ลินซ ์(ออสเตรีย) 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้ชมววิสวยบนเนินเขา และเดนิชมบรเิวณรอบนอกของ ปรำสำทแห่งกรงุปรำก ชมบรเิวณจตุัรสัดา้นหน้า

ของมหาวหิารเซนตว์ตุิสทีส่วยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ผ่านบรเิวณระเบยีงดา้นในของปราสาทที่ ปัจจุบนั เป็นทีท่ า

การของคณะรฐับาลและท่านประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัเชค็ จากนัน้น าท่านออกเดินสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ 

เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่ำย น าท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบั เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ เมอืงตัง้อยู่บนคุง้แม่น ้าวลัตาว่า อนัเป็นปรากฏการธรรมชาตทิีใ่ช้

ปกป้องเมอืง ทีเ่ป็นเมอืงโบราณในยุคกลาง บา้นเรอืนแต่ละหลงัตกแต่งอย่างมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มสีสีนัสวยงาม

เหมอืนสลีกูกวาด นอกจากน้ี เมอืงเชสกี ้คลุมลอฟยงัไดร้บัการยกย่องจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดว้ย น าท่าน

ถ่ายรปูดา้นนอก ปรำสำทครมุลอฟ ทีส่รา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1250 สิง่ทีท่ าใหป้ราสาทโดนเด่นคอืหอคอยทรงกลมที่

สรา้งขึน้จากหนิอ่อนสชีมพ ูมองเหน็ไดจ้ากทัว่เมอืง จนไดเ้วลานดัหมายออกเดนิทางต่อสู่ เมืองลินส ์Linz ใน

ประเทศออสเตรีย เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานู้บใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเชค็ เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ

ออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของเขต Upper Austria อยู่ทางตอนเหนือของประเทศรมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงทีม่ี

ความโดดเด่นในดา้นการผลติเหลก็กลา้ เครื่องจกันร  อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลติภณัฑย์าสบู เมอืงนี้มกีารพฒันาต่อมา

เรื่อยๆ นบัตัง้แต่สมยัค่าโรมนัซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีส่ าคญัในอดตี 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม Steingenberger Linz หรอืเทยีบเท่า 
 



วนัท่ีส่ี ลินซ-์ ฮลัสตทั-เวียนนำ (ออสเตรีย) 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮลัสตทั Hallstatt เมอืงรมิทะเลสาบฮลัสตทั ทีส่วยงามและไดร้บัการบนัทกึจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูไปตามถนนเลยีบ

ทะเลสาบสูจุ่ดชมววิทีส่วยงาม และมคีวามเป็นหมู่บา้นชนบทเลก็ๆ ทีม่อีากาศแสนบรสิทุธิ ์ใหเ้วลาอสิระเดนิเล่น

ถ่ายรปูไปตามถนนเลยีบทะเลสาบสูจุ่ดชมววิทีส่วยงาม และมคีวามเป็นหมู่บา้นชนบทเลก็ๆ ทีม่อีากาศแสน

บรสิทุธิ ์เลอืกถ่ายววิสวยๆ ของตวัเมอืงทีถู่กโอบลม้ไปดว้ยทะเลสาบและเทอืกเขาสงูตระหง่าน  

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่นครเวียนนำ นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัออสเตรีย ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งดนตรคีลาสสคิของ

โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ำ่       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม Austria Trend Evenhotel Pyramide หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีห้ำ เวียนนำ (ออสเตรีย)- บูดำเปสต ์(ฮงักำรี) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชมภายในของ พระรำชวงัเชรินน์บรนุน์ ในอดตีเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิละจกัรพรรดนิีแห่งราชวงศ์

ฮบัสบ์รูก์ ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอ็ก และตกแต่งภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็นสไตลท์ี่

โปรดปรานของจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่าผูย้ิง่ใหญ่  ทีค่รองอ านาจอย่างยาวนานถงึ 40 ปี ใหเ้วลาท่านไดถ่้ายรปู

อุทยานดา้นนอกพระราชวงั และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ก่อนน าท่านเขา้ชมภายในของ มหำวิหำรเซนต ์สตีเฟ่น วหิาร

สไตลโ์กธกิคู่บา้นคู่เมอืง ทีส่รา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1160  จากนัน้น าท่านสู ่ย่ำนถนนคนเดิน คำรท์เนอรส์ตรำเซ่ แหล่ง 

ชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นม และของทีร่ะลกึมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้  อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ 

เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES, ROLEX, SWAROVSKI, ZARA และท่านจะไดถ่้ายรปูหรอืเขา้ไป

เดนิ (เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้เวลำเลือกซ้ือสินค้ำต่ำงๆ อิสระอำหำรกลำงวนั เพื่อให้ท่ำนมีเวลำช้อปป้ิง

มำกขึน้) 

 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุบูดำเปสต ์Budapest  เมืองหลวงของ ประเทศฮงักำรี ซึง่ได้

ชื่อว่าเป็นเมอืงทีท่นัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒัน ธรรมของชนเผ่าแมกยาร ์ทีม่อีารยธรรมอนัยิง่ใหญ่ รุ่งเรอืงมา

นานกว่าพนัปี บดูาเปสตไ์ดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่แม่น ้าดานู้บ” เพราะความงามของแม่น ้า รวมทัง้

อาคารสองฝัง่แม่น ้าไดช้ื่อว่างดงามตดิอนัดบัโลก   

ค ำ่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
       น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม Mercure Buda หรอืเทยีบเท่า 
 



วนัท่ีหก บูดำเปสต ์(ฮงักำรี) – พำรน์ดอรฟ์ เอำ๊ทเ์ลต็ (ออสเตรีย) -บรำติสลำวำ (สโลวคั) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสู ่ป้อมชำวประมง Fisherman’s Bastion จุดชมววิเหนือเมอืงบดูาทีท่่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน ถ่ายรปูดา้นนอก มหาวหิารแมท
ทอีสั จากนัน้น าท่านนัง่รถผ่านชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งเชื่องระหว่างฝัง่บดูา และเปสต ์ก่อนน า
ท่าน ล่องเรอืแม่น ้ำดำนู้บ ชมความงามของอาคารสองฝัง่แม่น ้า เช่นอาคารรฐัสภา ทีไ่ดช้ื่อว่างดงามตดิอนัดบัโลก 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุบรำติสลำวำ Bratislava เมอืงหลวงแห่งประเทศสโลวคัหรอืสโลวำเกีย เมอืงซึง่เป็นทีต่ัง้

ของรฐัสภาและรฐับาลสโลวคั ถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนตม์ารต์นิ ย่านมหาวทิยาลยั, โรงละครและสถาบนัวฒันธรรม ทีล่ว้น

แลว้แต่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ วฒันธรรมและการศกึษา รวมถงึส านกังานใหญ่ของสถาบนัทางธุรกจิและการเงนิ

ขนาดใหญ่ของสโลวาเกยีจ านวนมาก เน่ืองจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใตอ้ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ี

เยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอืน่ๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รูก์ 

(เยอรมนัและภาษาองักฤษ) และน าท่านขึน้สู ่จุดชมววิของปราสาทบราตสิลาวา ทีส่ามารถมองลงมาเหน็ตวัเมอืง 

และแม่น ้าดานู้บอนัสวยงาม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพารน์ดอรฟ์ ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ทีใ่หญ่ทีส่ดุในออสเตรยี สู ่

McArthurGlen Designer  Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อกีมากมาย  (เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ อำหำร

ค ำ่ อิสระตำมอธัยำศยัภำยในเอำ๊ทเ์ลต็)  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบราตสิลาวา จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Bratislava หรอื
เทยีบเท่า 

 
วนัท่ีเจด็ บรำติสลำวำ (สโลวคั)  - เวียนนำ – สนำมบินเวียนนำ (ออสเตรีย) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเชค็เอำ๊ทจ์ำกท่ีพกั และน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเวียนนำ เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี- เชค็บตัร

โดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
13.30 น. ออกเดินทำงจำกกรงุเวียนนำ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 937  
 
วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 
05.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพ โดยสวสัดิภำพ..  
   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรอืสภำพอำกำศ หรอืมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คำดคิดหรอืมีผล

กบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 



 

อตัรำค่ำบริกำรเดินทำง 

พกัห้องคู่ท่ำนละ   49,999 บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ      6,000 บำท 
 

หมำยเหต ุ

***  อตัรำค่ำบริกำร ไม่รวมค่ำวีซ่ำ 3,300 บำท และค่ำทิป 1,600 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนคณะออก

เดินทำง) 

*** ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำงขัน้ต ำ่ 30 ท่ำน *** 

*** บตัรโดยสำรของกำรบินไทยท่ีเสนอเป็นรำคำพิเศษไมมี่รำคำเดก็ *** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมหลงั 21 ส.ค.2560 *** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเพ่ิม ในกรณีท่ีสถำนฑูตปรบัอตัรำ *** 

*** รำยกำรทวัรน้ี์ไม่เหมำะส ำหรบัเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 5 ปีและผูสู้งอำยุท่ีต้องนัง่รถเขน็ *** 
***  โรงแรมในยุโรปท่ีบริษทัฯ จอง ไมมี่ห้องสำมเตียง *** 

• อตัรำค่ำเดินทำงและตัว๋โดยสำรน้ีเป็นอตัรำรำคำพิเศษ  ดงันัน้หำกมีกำรออกตัว๋โดยสำรแล้วไม่สำมำรถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

• กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรของทำงบริษทัทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำ
เน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำพร้อมคณะได้  

• กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือในกำรจดัเตรียมเอกสำร
ส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวี
ซ่ำ 
 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
✓ ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
✓  ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรม

ธรรมพ ์500,000 บาท (การเครมประกนัเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
✓ ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 21 

ส.ค.2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
▪ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 



▪ ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ 
▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
▪ ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
▪ ค่าประกนัสขุภาพ และทรพัยส์นิสญูหายหรอืค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุ

รา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
▪ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรวมค่ำบริกำรและงำนแปลเอกสำรท่ำนละ 3,300 บำท ( อตัรำ ณ วนัท่ี 21 ส.ค.60 / ช ำระพรอ้ม

ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนคณะออกเดินทำง) 
▪ ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินเขตเมืองเก่ำและพระรำชวงัและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,600 บำท (ช ำระพรอ้ม

ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนคณะออกเดินทำง) 
 

กำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

▪ หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีก
เกบ็ 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 
มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 

หมำยเหต ุ 

1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย
การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

9. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

10. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่
เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ
ค่า Reservation Fee ไปแลว้  

11. หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการ
จองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั 
2. หอ้งพกัส าหรบัคณะทีม่าดว้ยกนั อาจจะไม่ตดิกนั และโรงแรมจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ท่ำนท่ีพกัคนเดียว จะต้อง

ช ำระค่ำพกัเด่ียวเพ่ิม x,000 บำท  
3. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
4. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
5. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยย่ืนขอวีซ่ำท่ีสถำนทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 15 วนั 

  

 ผูย่ื้นค ำร้องขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำแสดงตวั,ถ่ำยรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถำนทูตหรือศนูยย่ื์นวี

ซ่ำของสถำนทูตนัน้ๆ ตำมวนัและเวลำนัดหมำย ซ่ึงจะต้องมีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ และไม่สำมำรถ



 

ยืนยนัได้หำกไม่มีกำรท ำนัดหมำยไว้ก่อน (วนัและเวลำนัดหมำยเป็นไปตำมกฎและเง่ือนไขของสถำนทูต

นัน้ๆ หรือศนูยย่ื์นวีซ่ำประเทศนัน้ๆ) 

ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ี

ท ำงำนและบำ้นและมือถือตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงและกรอกข้อมลูตำมใบกรอกข้อมลูท่ีแนบมำพร้อมกนัน้ี  

ส่วนเอกสำรเก่ียวกบัด้ำนกำรท ำงำน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนำมสกลุ, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่ำงๆ 

หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเป็นภำษำไทย (ยกเว้น ทะเบียนบำ้นและบตัรประชำชน) กรณุำแนบฉบบัแปลภำษำองักฤษมำ

ด้วย  (ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรใช้แทนบตัรประชำชนไม่ได้)  ** เบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีท ำงำนและมือถือเป็นส่วนส ำคญัอย่ำง

ย่ิง กรณีมีกำรติดต่อกลบัจำกสถำนทูตเพ่ือสอบถำมข้อมลูบำงประกำร กรณุำแจ้งให้ครบถ้วนและสำมำรถติดต่อ

ได้ ** 

12. หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

13. รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รปู เน้นขนำดใบหน้ำ (ขนำดรปูหน้ำเท่ำกบัใน 
หนังสือเดินทำง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและเครื่องประดบั ** 

 

14. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

15. หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรมื์อถือ  
16. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
17. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
18. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



19. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 

20. หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 
- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 
1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จง
เกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้เดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถ
สบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  

 

21. หลกัฐำนกำรเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที่
มชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบด้วย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  



 

22. กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ

ถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด

แต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น 

เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอ

ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี

ท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่

ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

กรอกข้อมลูตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์....................    โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 



6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 

 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่   ........ ไมเ่คย  ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ...................................  รวม ........... วนั 
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