
 

HASHTAG EAST EUROPE FLASH SALE  

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

บินเส้นทาง กรุงเทพฯ - (โดฮา)–ปราก / บูดาเปสต์ -(โดฮา)–กรุงเทพฯ 

รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 

พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป  

(พัก เชค 1 คืน / ออสเตรีย 1  คืน / สโลวัค 1 คืน / บูดาเปสต์ 1 คืน) 

เชค : ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส หอนาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์เชสกี ครุ
มลอฟ 

ออสเตรีย : ฮัลสส์ตัท เมืองริมทะเลสาบ, เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุนน์ พระราชวังฮอฟบวร์ก 
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น 

สโลวัค : บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ปราสาทบราติสลาวา 

บูดาเปสต์ : ฮีโร่สแควร์ หมู่บ้านประมง 

ช้อปป้ิง!! พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท หลากหลายแบรนด์ดัง 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

2  ปราก(เชค) - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – เขตเมืองเก่า - หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์ –เชสกี บูเดโจวิช 

3  เชสกี บูเดโจวิช – เชสกี ครุมลอฟ – ฮัลสส์ตัท (ออสเตรีย) – ลินซ ์



 
4  ลินซ์ – พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทบราตสิลาวา 

5  บราติสลาวา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมเมือง  – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ฮีโร่สแควร์ 

6  บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – กรุงเทพฯ 

7  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

04 - 10 Dec 2019  39,999  39,999 38,999 15,000 8,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

18.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู8 
เคาน์เตอรQ์  
สายการบินกาต้าร์(QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับ 

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 835 

วันที่ 2 ปราก(เชค) - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – เขตเมืองเก่า - หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์ –เชสกี บูเดโจวิช 

00.50 น.  เดินทางถึงประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศเชค โดยเที่ยวบินที่ QR 289 

06.55 น.  เดินทางถึง กรุงปราก ประเทศเชค ผา่นพธิีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่าน
ศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

 

น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโค้ชมาตรฐานยุโรปสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ
เช็ค เจ้าของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่ง
อาณาจักรโรมันอนัศักดิ์สิทธิ์ / น าทา่นสู่บริเวณ เขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้ง
ของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยู่บนเนนิเขารมิฝั่งแม่น้ าวัลตาวา ปัจจุบัน



 
ใช้เป็นที่ท าการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค น าทา่นถา่ยรูป
กับทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบริเวณดา้นหนา้ของ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่สวยงามดว้ย
ศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกวา้งของอดีตพระราชวังหลวงและเก็บภาพววิอัน
สวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากนั้นน าทา่นเดนิลงจากตัว
ปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ที่สร้างทอดขา้มแม่น้ าวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  ถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจดจ าได้มากที่สุด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าทา่นเดนิต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จรงิ ให้ท่านเดินเลน่ชมบรรยากาศอัน
สวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีรา้นค้าแบรนด์เนม รา้นเครื่องแก้ว  ร้านขายของที่ระลึก ร้าน
กาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย / น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเชสเก้บูเดโจวิช เมืองทีไ่ด้ชื่อว่า
เป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 1895 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SPA HOTEL VITA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 เชสกี บูเดโจวิช – เชสกี ครุมลอฟ – ฮัลสส์ตัท (ออสเตรีย) – ลินซ ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเชสกี  ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับสองของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่บนคุ้งแม่น้ าวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ได้รับ
การบันทึกจากยเูนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกด้วย / น าทา่น ถา่ยรูปกับ ปราสาท
ครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ส่ิงที่ท าให้ปราสาทโดดเด่น
คือ หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพู มีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ 
ที่มองเห็นได้จากทั่วเมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาที่ทา่นจะไดภ้าพ
ประทับใจกับเมืองสุดสวยแห่งนี้   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าทา่นออกเดนิทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด์ ที่สวยงามและได้รับ
การบันทึกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก / น าทา่นเดินเล่นชม
บรรยากาศที่สวยงามของซสีตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่
นักท่องเทีย่วต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพทีมุ่มโค้งสวยของฮัลสตัดด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่ม
ด่ ากับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศยั 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ ระดับ4ดาวหรือ
เทียบเท่า 



 

วันที่ 4 ลินซ์ – พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทบราตสิลาวา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยู่
บนรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย  สโลวัค และฮังการี ให้เวลาทา่นเดนิเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมในราคาพเิศษตามอัธยาศยั 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ไม่รวมอยู่ในรายการ 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางต่อสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค / น าท่านขึ้น 
ชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวา ที่ทา่นจะได้เห็นตัวเมืองบราติสลาวาที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าดานูบ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BRATISLAVA CENTRUM ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 บราติสลาวา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมเมือง  – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ฮีโร่ส
แควร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 
น าทา่นนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาวา่
การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเร
ซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค / น าทา่น ถา่ยรูป
ด้านนอกกับพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้าง
มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกดว้ยสีเหลือง 
ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผูย้ิ่งใหญ่ที่ครองอ านาจอย่าง
ยาวนานถึง 40 ปี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์(BUDAPEST) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี 
ดินแดนแห่งความภาคภมูิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ทีม่ีอารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัย
โรมัน โดยตวัเมืองมีแม่น้ าดานูบไหลผ่าน ท าให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท 
ที่เรียกวา่ “บูดา” และฝั่งเมอืงใหม่ที่ขยายออกมา เรยีกว่า “เปสต์” ซึ่งเป็นทีม่าของค าว่า 



 
“บูดาเปสต์”  ในปัจจุบันมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกวา่ 3 ล้านคน / น าทา่นไปยงั ฮีโร่ส
แควร์ (HERO SQUARE) สถานทีแ่ห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ทีม่ีอนุสาวรีย์
แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ 
อนุสาวรียแ์ห่งนี้สร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ หนึ่งพันปี 
เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์
ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮังการี เชิญท่านถา่ยภาพตาม
อัธยาศยั  

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPESTระดบั 4 
ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นสู่ ป้อมปราการชาวประมง(FISHERMAN BASTION) จุดชมวิวเหนอืเมืองบู
ดาที่ทา่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน่้ าดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้
สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกนัต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้า
มารุกราน จากนัน้ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ หลังจากนั้น / น า
ท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ แม่น้ าสายส าคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกวา่ 2,800 
กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เรียงรายรมิสองฝั่ง
แม่น้ า  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่ส าคัญของ
บูดาเปสต์  รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิ่งใหญ่ทีทุ่กคนยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวย
ที่สุดในโลก 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินเพื่อให้ท่านได้มเีวลาท า TAX REFUND คนืภาษีก่อน
เดินทางกลับ 

16.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR 200 

23.35 น.  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 

วันที่ 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834 

12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



 
หมายเหต ุ

ราคาเด็กต้่ากว่า2 ปี ไม่รวมวีซ่า ท่านละ 15,000 บาท*** 

**คณะเดินทางได้เม่ือมผีู้เดินทาง 25 ท่านขึ นไป** 

  

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
Single ,ห้องคูT่win/Doubleห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ทา่น มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภมูิต่ า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมม่ีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากทา่นมกีารเปลี่ยนแปลงตั๋ว) 

** ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน แต่ทา่นประสงค์ที่จะเดินทาง อัตราค่าบริการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง (ไม่ต่ ากวา่ 25 ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทวัร์โดยค านึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก 

อัตรานี รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินกาตา้ร์(QR)ชั้นประหยัด 

- ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

- ค่าโรงแรมทีพ่ักตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อตามที่ระบุในรายการ 



 
- ค่ารถรับ – ส่งระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 
ชั่วโมงต่อวนั) 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม ์

  

อัตรานี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุม่เชงเก้น 

- ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

- ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

- ค่ามัคคเุทศก์ของบริษัทฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นคา่โทรศัพท์คา่ซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการเป็นต้น 

- ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (ส าหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมใน
ส่วนที่เหลือ 

- ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์จากเมอืงไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ าใจในการบริการ 

- ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น 

  

การจองและช้าระเงิน 

ช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันทีท่่านได้ท าการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าทา่นยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลิก 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน หักคา่มัดจ า 20,000 บาท 

ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท 

ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์



 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ตอ่เมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ป
ได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซา่ผา่นไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางใน
คณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้า
ท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซา่ ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนมุัติวีซา่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ไม่น้อยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที่เอกสารของทา่นไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิีซา่ของทา่นได้ และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยืน่ค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามทา่นไม่
สามารถเรยีกร้องคืนค่าวีซ่าได้) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเทา่นัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
(การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดนิทาง 7 วัน
ท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจ าตั๋วกับสายการบินหรือ
หากทางบริษัทฯได้ด าเนินการออกตั๋วแลว้ทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเตม็จ านวนและจะท าการคืน
ให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่
สามารถคนืค่าตัว๋เครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซา่ทีท่าง
สถานทูตเรยีกเก็บ ค่ามัดจ าในต่างประเทศ โดยสว่นที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน 

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสาร
ปลอมในการเดินทางและส าหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซา่อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต 
หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา่ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่
ท่านได้ช าระค่าทัวรม์าแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนนิการตาม
กฎหมาย 

ส าหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให้ เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอ
ด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวซี่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 

หมายเหตุอื่นๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือการยกเลิกเทีย่วบินรวมถึงในกรณีที่
ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ โดยทาง
บริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 



 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
สภาวะคา่เงินบาทที่ไม่คงทีแ่ละกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามนัเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบิน
เพิ่มเตมิจากราคาที่ก าหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้าโดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ที่ผู้เดนิทางได้รับเป็นหลัก 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี 

4. หลังจากการจองและช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
ข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ขา้งต้นทุกประการ 

  

หลักฐานการยื่นวีซ่าเชค 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าทีส่ถานทตูเชค)  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน 
ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่าทุกทา่น จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวัน
และเวลานัดหมาย 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

-โดยนับวันเริ่มเดนิทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับ
แล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดนิทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง 

-หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซา่อยา่งน้อยไม่ต่ ากวา่ 3 หน้า  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น 

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไมต่้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี ** 

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซา่เชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน วีซ่าอเมริกา
และวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายส าเนาหนา้พาสปอร์ตและหนา้วีซา่แนบมาดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณาวซี่า ** 

 
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน 
หนังสือเดินทาง)  

-ฉากหลังสีขาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า 

-รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แวน่, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก ** 

  



 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

-กรณีเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี 

-ใช้ส าเนาสูติบัตร 

-หากเด็กอายุมากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทูต
ขอส าเนาสูตบัิตรด้วย 

4.หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ทีท่ างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอืถือ 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแลว้ 

6.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณที่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 

7.ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 

8.ส าเนาใบหย่า กรณที่านที่หย่าแลว้ 

9.หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

-กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น 

-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดย
ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริ่มท างานกับหนว่ยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลา
และ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลข
ให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนา
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-กรณีท าอาชีพอิสระต้องท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็น
ภาษาอังกฤษ) 

-กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน  

·หากไมม่ีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรส 

·หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตร
ด้วยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิด้จดทะเบียน    



 
-กรณีท่านที่วา่งงาน / ไม่มรีายได้ จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและ
หลักฐานทางดา้นการเงนิของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ช้ีแจง
การรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบ้ืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธ
การยื่นค าร้องขอวีซา่นี้)  

-กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

-ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ ส าเนาสมดุรายงานประจ าตัวนักเรยีนหรือส าเนาบัตรนักเรียน 
กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.หลักฐานการเงิน 

-ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของ
บัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวนัยื่นวีซา่) 

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไมม่ีการอัพเดทต่อเนื่อง หรือเดือน
กระโดด ต้องขอสเตจเม้นเท่านัน้!!! 

กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ ากวา่ 20 ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา
,มารดา,พี,่น้อง  ท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและชี้แจงความสัมพันธ์โดยระบุชื่อผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้
ที่ถูกออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น  ที่
แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่นวี
ซ่า) 

-และเอกสารผู้ออกคา่ใช้จ่าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผู้
ออกค่าใช้จ่าย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ้าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า 

-กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชี
เงินฝากประจ า เป็นตน้ 

-กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วยแต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชี
การเงินส่วนตวัประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ยที่มี
การเงินมากกวา่จะต้องท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพนัธช์ี้แจงต่อสถานทูตเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั งนี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล้าเนา 

11.กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่ารา้ง) 

-จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 



 
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยนิดีชดเชยคา่เสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยนิดีชดเชยคา่เสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตร
ด้วย 

-หากเด็กไม่ได้เดนิทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กบัผู้ปกครองที่ไปด้วยและ
ยินดีชดเชยคา่เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาก
ได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดวา่ฝา่ย
ใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลจองคิววีซ่าเชค (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

***หมายเหตุ*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 

ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว  

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

นามสกุล ก่อนแต่งงาน  

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

วัน/เดือน/ปีเกิด................................................. 

สถานที่เกิด...................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... 

วันที่ออกหนังสือเดินทาง....................................... 

วันที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 

สถานภาพ          โสด          แต่งงาน         แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

                          หม้าย        หย่า 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

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

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

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

รหัสไปรษณยี์...............................    

โทรศัพท์ (บ้าน)............................ 

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

อาชีพ             เจ้าของกิจการ        พนักงาน          ประกอบอาชีพอิสระ         เกษียณอายุ    

                      นักเรียน                  ว่างงาน           อื่นๆ.................. 



 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน  

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

ที่อยู่ที่ท้างาน 

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

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

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

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

โทรศัพท์ (ส้านักงาน) ......................................................   

โทรสาร ...................................................................... 

อีเมล์ (ส้านักงาน)............................................................   

อีเมล์ส่วนตัว ................................................................. 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่
.......................................................... 

ถ้าเคยโปรดระบุวันที่เข้า-ออก ..................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ วมือ หรือไม่ .................................................................. 

ถ้าเคยโปรดระบุวันที่เข้า-ออก ..................................................................................... 

  

 


