
 

   

 

  

  

  

 

   



 

   

 

  

  

  

 

 

 

บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีร่สแควร ์  
ลอ่งเรอืแม่นํ�าดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 
เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - ถนนคารท์เนอรส์ตรที 

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก  - เชสกี�คลมุลอฟ 
ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก  

 

กาํหนดการเดินทาง :  
วนัแรก   กรุงเทพฯ 

21.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั'น 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสายการบนิเอ
มเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที3บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัที:สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต ์- ชมเมือง - ลอ่งเรอื 
01.35 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที3ยวบนิที3 EK385/EK111 
  *.*.*. แวะเปลี3ยนเครื3องที3สนามบนิดูไบ : 0600-08.40 *.*.*. 
12.45 น.  (เวลาทอ้งถิ3น) เดนิทางถงึ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีเมอืงที3ต ั'งอยู่สองฝั 3งแมน่ํ 'าดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และเมอืงใหม ่

อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นที3มาของคาํวา่ “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  
....หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 
นาํท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝั 3งแมน่ํ 'าดานูบ 

 
นาํท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที3ต ั'งอยู่สองฝั 3งแมน่ํ 'าโดยฝั 3งดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝั 3งตะวนัตกและฝั 3งเปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยู่
ฝั 3งตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ3งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์ากการสูร้บของ
ชาวประมงกบัพวกมองโกลที3รุกรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุนี'สามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้ 
จากนั'นอสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ที3ไดร้บัผลกระทบจากการ
ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ที3สวยงามที3สุดของบูดาเปสตท์ี3มอีาคารสวยงามหลายอาคาร  
นาํท่านถ่ายรูปกบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

คํ 3า รบัประทานอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
ที3พกั PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเท่า 



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัที:สาม  บูดาเปสต ์- PARNDOF OUTLET - เวยีนนา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กโิลเมตร) ชอ้ปปิ' งสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั 
เที3ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (48 กโิลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรยี และเป็น

เมอืงเกดิของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี3โด่งดงั 
นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) (7 กโิลเมตร) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บั
สเบริก์ที3มคีวามสวยงามและยิ3งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที3มกีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  
นาํท่านสู่ย่านชอ้ปปิ' งถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ที3มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างครสิตลัสวารอฟสกี'-หลยุสว์ติตอง 
รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที3ท่านสามารถเดนิชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นที3
สรา้งในสไตลโ์กธคิที3งดงาม ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ ชมอนุสาวรยีโ์ยฮนัส ์ 
สเตราทใ์นสวนสาธารณะสตทัปารค์…. 

คํ 3า *.*.*. อสิระอาหารคํ 3าตามอธัยาศยั *.*.*. 
ที3พกั    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรอืเทยีบเท่า  
วนัที:สี:  เวยีนนา - ฮอลสตทั - บูโดโจวคิ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (289 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกที3เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ e,fff ปี 

ช่วงที3เจรญิรุ่งเรอืงที3สุดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาลและยงัมทีวิทศันท์ี3สวยงามเป็นที3หลงใหลของนกัเดนิทาง
มากมาย  

เที3ยง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 
บา่ย  จากนั'นนาํท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที3เรยีกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 

เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที3ระลกึ ที3ศิลปินพื'นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ี3เก่าแก่ไมข่าดสาย 
บา้งอยู่ระดบัพื'นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ั 3นกนัเป็นช ั'นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลาก
สสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจาํเมอืงซึ3งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํ 'าพกุลางลาน
และอาคารบา้นเรอืนที3สวยงาม  

คํ 3า  *.*.*. อสิระอาหารคํ 3าตามอธัยาศยั *.*.*. 
ที3พกั    HOTEL PIVOVAR หรอืเทยีบเท่า  



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัที:หา้  เชสกี�คลมุลอฟ - ปราก  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี'คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึ3งของ
สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บั
การประกาศวา่เป็นเมอืงที3ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลี3ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.
1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครั'งใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื3นชม จากประวตัศิาสตรท์ี3ยาวนานมี
ความสาํคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้ึ'นทะเบยีนเมอืงคลมุลอฟให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  
จากนั'นนาํท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลมุลอฟ ที3ไดร้บัการเปลี3ยนแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลี3ยนมอืเจา้ของหลาย
ครั'งหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทที3ต ั'งอยู่บนเนินเขาในคุง้นํ 'าวลัตาวา นาํท่านชมเมอืงโบราณที3มอีายุมาต ั'งแต่
ศตวรรษที3 oo จากการก่อตั'งเมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืง
ก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจรญิขึ'นเรื3อยๆ จากการที3อยู่ในเสน้ทางการ
คา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น o ในเมอืงมรดกโลกที3ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตั'งแต่ปี ค.ศ.1992  

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื'นเมอืง 
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที3สุดใน

สาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก นาํท่าน
เดนิเลน่ย่านจตัรุสัเมอืงเก่าที3มบีรรยากาศคกึคกัตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ั'งรา้นครสิตลัซึ3ง
โบฮเีมยีครสิตลันั'นเป็นที3รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ั 3วยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็นเครื3องประดบัหรอื
ช่อโคมระยา้ที3งดงาม 

คํ 3า  *.*.*. อสิระอาหารคํ 3าตามอธัยาศยั *.*.*. 
ที3พกั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที:หก  ปราก - กรุงเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  
 

นาํท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ที3ต ั'งอยู่บนเนินเขารมิฝั 3งแมน่ํ 'าวลัตาวา อดตีที3ประทบัของ
จกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นที3ทาการของคณะรฐับาล ...นาํท่านชมววิสวยบนเนินเขาที3สามารถมองเหน็  



 

   

 

  

  

  

 

 

3 ตวัเมอืงปรากที3อยู่คนละฝั 3งแมน่ํ 'าที3ท่านจะเหน็ถงึชื3อที3มาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดที3ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคาร
ต่างๆมากมาย รวมท ั'งยอดโบสถต่์างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานที3สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆ มากมาย ...จากนั'นนาํท่าน
เขา้ไปในเขตของตวัปราสาทที3มมีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาํราชวงศซ์ึ3งสรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธคิที3ประดบัดว้ยกระจก
สสีแตนกลาสอย่างสวยงาม ....นาํท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที3ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศที3สวยงามสู่สะพาน
ชารล์สที3ทอดขา้มแมน่ํ 'าวลัตาวาสญัญาลกัษณท์ี3สาํคญัของปรากที3สรา้งขึ'นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที3 4 ปจัจบุนัเป็นสถานที3ที3
เหลา่ศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที3ยวและผูท้ี3สนใจ 
นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื3อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

15.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที3ยวบนิที3 EK140/EK376 
  *.*.*. แวะเปลี3ยนเครื3องที3สนามบนิดูไบ 23.50-03.40+1 *.*.* 

วนัที:เจด็   สนามบนิสวุรรณภมิู 

13.15 น.  (เวลาทอ้งถิ3น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที:เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ :ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ :ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 
พกัเดี:ยว

เพิ:ม 

G-HHก.ย. /HJ-KG ก.ย.  
L-J ต.ค. /HM-HN ต.ค./17-23 ต.ค. 
Q-HL พ.ย./KK-KR พ.ย./KJ พ.ย.-G ธ.ค. 
L-J  ธ.ค. 

33,999.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ| ในการเปลี3ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ'นราคาของภาษนีํ 'ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัรานี� รวม 
1. ค่าต ั }วเครื3องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที3ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั'น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 
ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื3อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ'นสาํหรบัการเปลี3ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที3ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที3ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่ ี



 

   

 

  

  

  

 

 

เครื3องปรบัอากาศเนื3องจากอยู่ในภมูปิระเทศที3มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ'นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรง
กบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี3ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ3มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที3เมอืง
เดมิ โดยบรษิทัจะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ:มเตมิเรื:องโรงแรมที:พกั  
** เนื3องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี3ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั'นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 
(Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ3งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั
เนื3องจากโรงแรมนั'นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ|ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ3มเตมิในกรณีที3อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื3องปรบัอากาศเนื3องจากอยู่ในแถบที3มอีณุหภมูติํ 3า  
** กรณีที3มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ'นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ|ในการปรบัเปลี3ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื3อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที3มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที3เป็นหอ้งเดี3ยวอาจเป็นหอ้งที3มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีาง
อาบนํ'า ซึ3งขึ'นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั'นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าเขา้ชมสถานที3ท่องเที3ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื3อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที3)  
ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื3อนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ � ชม.) / การเคลื3อนยา้ยเพื3อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื3อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั'น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื'อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ3มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบี'ยประกนัเริ3มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี'ยประกนัเริ3มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที3มอีายุต ั'งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก
อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านั'น 
7. ค่ามคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
อตัรานี� ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนยีมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี3ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื3องดื3มที3ส ั 3งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 
นํ 'าหนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ'น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที3สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  



 

   

 

  

  

  

 

 

3. ค่าภาษหีกั ณ ที3จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ3ม 7 % ในกรณีที3ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนยีมนํ'ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที3สายการบนิมกีารปรบัขึ'นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื3นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื3องดื3มส ั 3งพเิศษ 
ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ3งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 
8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ 4,500.- (เนื3องจากยื3นผ่านตวัแทนการยื3นจงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยื3น) (หากสถานทูต 
ไดก้าํหนดการยื3นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ'นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั'น) 

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือนไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ(ที*จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"นจรงิ 
เง ือนไขการสาํรองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เชน่ กรณีทีเมอืงน ั2นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที*ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนั"นดว้ย 
เพื*อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื*นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดขึ"นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัCวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออกตัCวเครื*องบนิ
แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ*มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั "งนงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที*ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื*อนไขสายการ
บนินั"น ๆ เพื*อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั "งนี"ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัCว หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออก
ตัCวเครื*องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่กรณีที*ทา่นยื*นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึกรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั "งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี"าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั
กอ่นการเดนิทาง  
- เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้ง
ออกตัCวโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั "งสิ"น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั…. 



 

   

 

  

  

  

 

 

- หลงัจากที*มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั "งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที*ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 
- นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ"นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั"น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั "งสิ"น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ(ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั "งหมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที*ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ*งในกรณีนี"ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั "งหมดหกั
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื*นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื*องจากรายการทัวรน์ี"เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ(การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ในการแจง้สถานฑตู เพื*อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื*องวซีา่ของทา่น เนื*องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื*อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั "งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื*อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที*ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั "ง  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ*มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั "นตอนการยื*นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นั"น ซึ*งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที*นี" 
• เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกตัCวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั "งมฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทั "งสิ"นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที*เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที*รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื*มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื*น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื*นชกัชวนผูผ้ื*นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื*อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื*อความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มเีด็กทารกอายตํุ*ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื*น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื"อทัวร ์เพื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
• ทา่นที*จะออกตัCวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื*อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์"นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัCวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์"นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั"นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ*มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี*ยน - เมื*อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื*อนไขที*บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั "งหมด 

 
ขอ้ความซึงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึงรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที*มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที*ท่องเที*ยวพรอ้มทั "งการสัมมนา ดูงาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื*องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ
งาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน



 

   

 

  

  

  

 

 

ที*เกี*ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื*องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ*งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที*ยวทั "งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกนัในกรณีที*ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื"นที*มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ*งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อความเหมาะสมทั "งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั2งนี2” 
 

เอกสารประกอบการการยื:นวซ่ีาเชก 

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 
ยืนวซีา่แสดงตนทีศนูยย์ ืนวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวนัยืนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยื*นวซีา่แตล่ะครั "งกบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยื*นวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นั"น โดยการยื*นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึ"นไป โดย
ทางศนูยรั์บยื*น จะเป็นผูกํ้าหนดวันยื*นวซีา่เทา่นั"น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื*นวซีา่ในวันที*กําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ*มเตมิ (Premium) ดงันี"  
•ในกรณีที*เหลอืระยะเวลายื*นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ*ม ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทั"งนี" คา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยรั์บยื*นโดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจาก
วันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื"นหลงัขาวเทา่นั"น 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื*องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวน
ลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ั2นตํา 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยื*นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั"น) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื*อ-นามสกลุ
ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันที*ยื*น) (ใชท้ ั2ง 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึงไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที*สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี*นอ้ง ที*มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั"น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นั"น 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที*ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี*ออกให ้และผูท้ี*ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้
(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ*มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที*ออกจากสถาบนัที*กําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั "งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธ์
เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 

   

 

  

  

  

 

 

-กรณีเด็กที*บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที*บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี"แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื*อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที*สถานทตูดว้ย ทั "งสองทา่น (เฉพาะควิ
เดี*ยวเทา่นั"น) 
 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั"น 
 

เอกสารยื*นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี*ยนและขออพัเดทเพิ*มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ*มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจํา 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านที+ต้องกรอกให้ครบทั-งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(สําคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 

ชื+อ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที+บัตรประชาชน 

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



 

   

 

  

  

  

 

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จําเป็นมาก ในกรณทีี+ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณเีร่งด่วน) 

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

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที+ / วันที+ออก / วนัที+หมดอายุ 

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

ที+อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี+ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที+เกดิ(จังหวดัที+เกดิ) 

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

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

ที+อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  

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

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

อาชีพปัจจุบัน / ชื+อและที+อยู่บริษัท / ตําแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที+ทาํงาน / วนัเริ+มงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 

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

*กรณเีด็กอายุตํ+ากว่า <= ปี ชื+อ บิดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที+เกดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 

*กรณเีดก็อายุตํ+ากว่า <= ปี ชื+อ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที+เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ชื�อผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 



 

   

 

  

  

  

 

 

ที�อยูเ่พื�อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จาํนวนผูเ้ดินทางทั'งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายตุ ํ�ากวา่ 01 ปี................ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัที�ใชท้ั'งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเดี�ยว.............หอ้งพกั 4 เตียง...........) 
                รายชื+อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื+อไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอื์�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเนื'อววั             ไม่ทานเนื'อหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอื�น ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่าตั:วเพิ�ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื�อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื�อ..................................................ผู้จอง 

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

 

ลาํดับ ชื+อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื+อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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