
HASHTAG EASTERN EUROPE (7D4N) 2020  

 

เทีย่วครบทกุไฮไลท!์! 

ปราก : ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ 

เชค : ปราสาทครมุลอฟ 

ออสเตรยี : เมอืงฮลัสตดัด ์พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนุสาวรยีโ์ยฮนัสส์เตรา้ท ์พระราชวงัเชนิบรนุน ์

สโลวคั : เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

ฮงัการ ี: กรงุบดูาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวหิารแมธทอิสั สะพานเชนบรดิจ ์ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!! พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  กรงุเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรยี) – บราตสิลาวา (สโลวคั)  – บดูาเปสต ์ (ฮงัการ)ี            

3  บดูาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

4  ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – เชสเกบ้เูดโจวชิ 

5  เชสกีบ้เูดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

6  เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

18 - 24 Mar 2020  41,999  41,999 40,999 15,000 8,500 

29 Apr - 05 May 2020  43,999  43,999 42,999 15,000 8,500 

03 - 09 Jun 2020  43,999  43,999 42,999 15,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

22.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 
ประต ู2-3สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใน
เรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรยี) – บราตสิลาวา (สโลวคั)  – 
บดูาเปสต ์ (ฮงัการ)ี            

01.30  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 936 (บนิตรง) 

07.00  เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมอืงบูดาเปสต  ์นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐฮังกำรี ดนิแดนแห่งควำม
ภำคภูมใิจของชนเผ่ำแม็กยำร ์ทีม่อีำรยธรรมอันยิง่ใหญ่ตัง้แต่สมัยโรมัน โดยตัวเมอืงมแีม่น ้ำ
ดำนูบไหลผ่ำน ท ำใหถู้กแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังปรำสำท ที่เรยีกว่ำ “บูดำ” และฝ่ังเมือง
ใหม่ทีข่ยำยออกมำ เรยีกว่ำ “เปสต”์ ซึง่เป็นทีม่ำของค ำวำ่ “บดูำเปสต”์  ในปัจจบุันมปีระชำกร
อยู่หนำแน่นมำกกว่ำ 3 ลำ้นคน / น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่กรุงบราตสิลาวานครหลวงแห่ง
สำธำรณรัฐสโลวัค / น าทา่นขึน้ชมววิสวยบนปราสาทบราตสิลาวาทีท่่ำนจะไดเ้ห็นตัวเมอื
งบรำตสิลำวำทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ 

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 น ำทำ่นไปยัง ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถำนทีแ่หง่นี้เป็นลำนโลง่กวำ้งขนำดใหญ ่ทีม่ี
อนุสำวรยีแ์ห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตัง้ตระหง่ำนอยู่กลำงลำนฮโีร่สแควร ์
อนุสำวรยีแ์ห่งนี้สรำ้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองกำรกอ่ตัง้อำณำจักรฮังกำรคีรบรอบ หนึ่งพันปี เสำสงู
ตระหงำ่นของอนุสำวรยี ์เป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่เทวทตูกำเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจักร



โรมันคำทอลกิทีเ่ป็นดั่งหลกัของอำณำจักร ฮงักำร ีเชญิท่ำนถำ่ยภำพตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำ
ท่ำนสูป้่อมปราการชาวประมงจุดชมววิเหนือเมอืงบูดำที่ท่ำนสำมำรถชมควำมงำมแบบพำ
โนรำมำของแม่น ้ำดำนูบไดอ้ย่ำงดป้ีอมแห่งนี้สรำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมง
แม็กยำร ์ทีช่ว่ยกันต่อสูป้้องกันขำ้ศกึที่เขำ้มำรุกรำน จำกนัน้ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปดำ้นนอกศำสน
สถำนคำธอลคิเก่ำแก่ ที่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ หลังจำกนัน้ น ำท่ำนล่องเรอืแมน่ า้ดานูบ แม่น ้ำสำยส ำคัญของทวปียุโรป ทีม่คีวำม
ยำวมำกกวำ่ 2,800 กโิลเมตร ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม ทีเ่รยีงรำยรมิ
สองฝ่ังแม่น ้ ำ  ชมควำมสวยงำมของ สะพานเชนบรดิจ  ์หนึ่งในแลนดม์ำรค์ที่ส ำคัญของ
บดูำเปสต ์รวมถงึอำคำรรัฐสภำทีย่ ิง่ใหญท่ีย่กยอ่งวำ่เป็นอำคำรรัฐสภำทีส่วยทีส่ดุในโลก  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 บดูาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลทเอา้ทเ์ลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตัง้อยู่บน
รอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัคและ ฮังกำรี ใหเ้วลำท่ำนเดนิเลือกซื้อสนิคำ้     
แบรนดเ์นมในรำคำพเิศษตำมอธัยำศยั 

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยรถโคช้มำตรฐำนยุโรปสู ่กรุงปราก นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐเช็ค 
เจำ้ของฉำยำเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลำงแหง่อำณำจักรโรมันอัน
ศกัดิส์ทิธิ ์

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม  PLAZA PRAGUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – เชสเกบ้เูดโจวชิ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 



น ำท่ำนสูบ่รเิวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดตีทีต่ ัง้ของพระราชวงัหลวงแห่งกษตัรยิ ์
โบฮเีมยี ตัง้อยู่บนเนินเขำรมิฝ่ังแม่น ้ำวัลตำวำ ปัจจุบันใชเ้ป็นที่ท ำกำรของคณะรัฐบำล และ
ประธำนำธบิด ีของสำธำรณรัฐเชค็ น ำทำ่นถำ่ยรปูกบัทหำรรักษำกำรณ์ ผำ่นชมบรเิวณดำ้นหนำ้
ของมหาวหิารเซนตว์ติุสที่สวยงำมดว้ยศิลปะแบบโกธิค ชมบรเิวณลำนกวำ้งของอดีต
พระรำชวังหลวงและเก็บภำพววิอันสวยงำมของกรุงปรำก จำกจุดชมววิบนปรำสำทปรำก 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิลงจำกตัวปรำสำทสู ่สะพานชาลสท์ีส่รำ้งทอดขำ้มแม่น ้ำวัลตำวำ สรำ้งขึน้
ในศตวรรษที ่14  ถอืว่ำเป็นสญัลักษณ์ของกรงุปรำกทีนั่กท่องเทีย่วจดจ ำไดม้ำกทีส่ดุ น ำท่ำน
เดนิตอ่ไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่
เกำ่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังใชง้ำนไดอ้ยูจ่รงิ ใหท้่ำนเดนิเลน่ชมบรรยำกำศอันสวยงำมบรเิวณจัตรุัส
ทีม่รีำ้นคำ้แบรนดเ์นม รำ้นเครือ่งแกว้  รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นกำแฟ รำ้นไอศกรมีมำกมำย 

กลำงวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ในสำธำรณรัฐเชค็เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัสอง
ของประเทศ ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นคุง้แมน่ ้ำวัลตำวำ เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟไดร้ับกำรบนัทกึจำกยเูนส
โกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย / น ำท่ำนถา่ยรูปกบัปราสาทครุมลอฟ ทีต่ัง้อยู่บนเนิน
เขำ ซึง่สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 สิง่ทีท่ ำใหป้รำสำทโดดเด่นคอื หอคอยทรงกลม ทีส่รำ้งขึน้
จำกหนิออ่นสชีมพ ูมกีลิน่อำยของศลิปะแบบไบเซนไทน ์ทีม่องเห็นไดจ้ำกทั่วเมอืง ใหท้่ำนได ้
ชมววิของเมอืงแบบพำโนรำมำทีท่ำ่นจะไดภ้ำพประทับใจกบัเมอืงสดุสวยแหง่นี้  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเชสเกบ้เูดโจวชิเมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์ีส่ ำคญัทีส่ดุแหง่
หนึง่ของสำธำรณรัฐเชค ตัง้แตปี่ 1895 

 น าท่านเข้าที่พกั โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL CESKE BUDEJOVICE 
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่5 เชสกีบ้เูดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนำ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่เมอืงฮลัสตดัด ์เมอืงรมิทะเลสำบฮัลสตัดด ์ทีส่วยงำมและไดรั้บกำร
บนัทกึจำกองคก์ำรยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูปลาเทราตย์า่ง 
 น ำท่ำนเดนิเล่นชมบรรยำกำศที่สวยงำมของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสำบสู่จุดถ่ำยรูปมุม

มหำชนทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปเก็บภำพทีม่มุโคง้สวยของฮลัสตดัด ์อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่
ดืม่ด ำ่กับบรรยำกำศและเพลดิเพลนิกับกำรเก็บภำพสวยๆตำมอัธยำศัย / น ำท่ำนออกเดนิทำง
กลบัสู ่กรงุเวยีนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 
 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม ARION CITYHOTEL VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัที ่6 เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

น ำท่ำนถา่ยรูปดา้นนอกกบัพระราชวงัเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทับของเจำ้ชำยยูจนี แหง่ซำ
วอย นำยทหำรชำวฝร่ังเศสผูม้ำรับใชร้ำชวงศฮ์ัปสบ์วรก์ แห่งออสเตรยี น ำท่ำนน่ังรถผ่ำนชม
อำคำรเก่ำแก่บรเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซ่ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง, อำคำรรัฐสภำ,     
โรงโอเปร่ำ พระรำชวังหลวงฮอฟบวรก์ จัตุรัสมำเรยีเทเรซำ่  แวะถ่ำยภำพสวยๆกับ บดิำแห่ง
เพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พำรค์น ำท่ำนถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์
พระรำชวังฤดรูอ้นแหง่รำชวงศฮ์บัสบ์รูก์ทีส่รำ้งมำตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่17ดว้ยศลิปะสไตลบ์ำ
ร็อก และตกแตง่ภำยนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็นสไตลท์ีโ่ปรดปรำนของจักรพรรดนิีมำเรยีเทเรซำ่
ผูย้ ิง่ใหญท่ีค่รองอ ำนำจอยำ่งยำวนำนถงึ 40 ปี 

10.30  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา  เพือ่ผา่นข ัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เช็คบตัรโดยสาร 
ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

13.30  ออกเดนิทางกลบัโดย เทีย่วบนิที ่TG 937 (บนิตรง) 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.20  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 2,000- บาท) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single),หอ้งคู่ (Twin/Double)หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และโรงแรมไม่มี
หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้เขำ้พัก 3 ท่ำน มคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจำกโรงแรมนัน้ไม่สำมำรถจัดหำ
ได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่ 

3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมืองเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 



 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรตั 
และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่ง
กนั 

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนำ้หำกทำ่นมกีำรเปลีย่นแปลงตัว๋) 

**โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนำ้ทวัรโ์ดยค ำนงึถงึควำม
สะดวกสบำยของลกูคำ้เป็นหลกั 

  

อตัรานีร้วม 

-คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลบัสำยกำรบนิไทยชัน้ประหยัด 

-คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงจำกสำยกำรบนิ 

-คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

-คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

-คำ่รถรับ–สง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไมอ่นุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

-คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

-คำ่ประกนัอบุตัเิหตกุำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บำทเงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

-คำ่วซีำ่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

-คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 

-คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง 



-คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกทีร่ำยกำรระบเุชน่คำ่โทรศพัทค์ำ่ซกัรดีคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น
รำยกำรเป็นตน้ 

-คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษีหกัณทีจ่ำ่ย 3% (ส ำหรับกรณีทีต่อ้งกำรใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง*ขอเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์
สว่นทีเ่หลอื* 

-คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทยขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้ำใจในกำรบรกิำร 

-คำ่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่น
ยกเลกิกำรจองโดยอตัโนมตัชิ ำระสว่นทีเ่หลอืภำยใน 30 วันกอ่นกำรเดนิทำงมฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำร
เดนิทำงโดยอตัโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45วันหกัคำ่มดัจ ำ 20,000 บำท 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 - 44วันหกัคำ่มัดจ ำ 30,000 บำท 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1 - 14วันคดิคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำทัวร ์

  

          บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่นและ/หรอืมี
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจดัหา
คณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

          ในกำรยืน่ขอวซีำ่ ทำงบรษัิทฯ มหีนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกท่กุๆ ทำ่นในกำรจัดเตรยีมเอกสำรใหค้รบ
ตำมทีส่ถำนทตูระบเุทำ่นัน้ (กำรอนุมัตวิซีำ่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถำนทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสำร
ประกอบกำรยืน่วซีำ่ไมน่อ้ยกวำ่ 3 สปัดำหก์อ่นกำรเดนิทำง 

          ในกรณีทีเ่อกสำรของทำ่นไมส่มบรูณ์ทำงสถำนทตูฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่น
จะตอ้งเสยีคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม(่ทำงสถำนทตูไมม่นีโยบำยในกำรคนื
คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใดก็ตำมทำ่นไมส่ำมำรถ
เรยีกรอ้งคนืคำ่วซีำ่ได)้ 



          ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค์
ในกำรยืน่ขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด (กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร) 

          หำกทำ่นสง่เอกสำรลำ่ชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวซีำ่ของทำ่นไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำกอ่นกำรเดนิทำง 7 วัน
ท ำกำร ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิ (คำ่มัดจ ำตัว๋กบัสำยกำรบนิหรอืหำก
ทำงบรษัิทฯไดด้ ำเนนิกำรออกตัว๋แลว้ทำงบรษัิทฯจะหกัคำ่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคนืใหท้ำ่น
ตำมทีส่ำยกำรบนิคนืใหก้บัทำงบรษัิทฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 6 เดอืนทัง้นี้บำงสำยกำรบนิไมส่ำมำรถคนืคำ่ตัว๋
เครือ่งบนิไดท้ำ่นสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบนิโดยตรง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ทีท่ำงสถำนทตูเรยีกเก็บ คำ่มัด
จ ำในตำ่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้ำ่นภำยใน 15 วัน 

          ผูท้ีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ – ออกเมอืงไดไ้มว่ำ่จะเป็นประเทศไทยหรอืตำ่งประเทศ หรอืใชเ้อกสำร
ปลอมในกำรเดนิทำงและส ำหรับทำ่นทีถ่กูปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงทจุรติ หรอืจะ
หลบหนีเขำ้เมอืง หรอืใชเ้อกสำรปลอมประกอบกำรยืน่วซีำ่ ทำงบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่
ทัวรม์ำแลว้ไมว่ำ่บำงสว่นหรอืเต็มจ ำนวนและทำงบรษัิทฯจะแจง้เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรตำมกฎหมำย 

          ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีท่ำงบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หำกเกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั และทำงบรษัิทฯ จะขอด ำเนนิกำร
แจง้ยกเลกิวซีำ่ของทำ่นเนือ่งจำกกำรยืน่วซีำ่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทำงบรษัิทฯกบัทำงสถำนทตู 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ 
เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้เชน่  กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรประทว้งตำ่งๆ 
และกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิหรอืกำรยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีทีท่รัพยส์นิสญูหำย สญูเสยี หรอืไดรั้บ
บำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร ์โดยทำงบรษัิทฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะ
ค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำดงักลำ่วไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำวะ
คำ่เงนิบำททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บคำ่น ้ำมันเพิม่หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิเพิม่เตมิจำกรำคำที่
ก ำหนดไวโ้ดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้โดยยนืยันจดหมำยจำกทำงสำยกำรบนิและทำง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ควำมเหมำะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้โดยจะค ำนงึถงึ
ผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทำงไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกู
ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกประเทศ ไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลง
เงือ่นไขตำ่งๆ ตำมทีไ่ดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

  

  



  

หลกัฐานการยืน่วซีา่เชค 

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซี่าที่สถานทูตเชค)  ใช้เวลาพิจารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 
ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทุกท่าน จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิว้มอื ทีศู่นยย์ ืน่วซี่าของสถานทูต ตามวนัและ
เวลานดัหมาย 

1.หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

-โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ำ่กว่ำ 
6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง 

-หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้  

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจุบนั 

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

2.รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัในหนงัสอืเดนิทาง)  

-ฉำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีำ่ 

-รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวก ** 

3.ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

-กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 15 ปี 

-ใชส้ ำเนำสตูบิตัร 

-หำกเด็กอำยมุำกกวำ่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำ
สตูบิตัรดว้ย 

4.หมายเลขโทรศพัทท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5.ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีทำ่นทีส่มรสแลว้ 



6.ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 

7.ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 

8.ส ำเนำใบหยำ่ กรณีทำ่นทีห่ยำ่แลว้ 

9.หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

-กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิทที่ท ำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจรงิ) โดยมี
รำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

-กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคัดเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกับหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 ชดุ(ถา้เป็นหนงัสอืรบัรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ตอ้งดูตวัเลขใหเ้ป็นอา
รบกิไมร่บัตวัเลขไทย) 

-กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอื
รับรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

-กรณีท าอาชพีอสิระ ตอ้งท ำจดหมำยแนะน ำตวัเองวำ่ท ำอำชพีอะไร ไดเ้งนิมำจำกอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 

-กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำมี พรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส
พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิัตรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีตุรดว้ยกัน ควรคัด
หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

-กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได  ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนและ
หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชีแ้จงกำรรับรอง
คำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ 
(กรณีนี้หำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืไดห้รอืไมเ่ป็นควำมจรงิทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี้)  

-กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื 
นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตวั
นักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.หลกัฐานการเงนิ 

-ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ทีแ่สดงถงึกำรเคลือ่นไหวของ
บญัชยีอ้นหลงัอยำ่งนอ้ย 6เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สุด 15 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่) 

**หากสมดุบญัชมีกีารอพับคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนือ่ง หรอื
เดอืนกระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่น ัน้!!! 



หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

กรณีไมม่บีัญชสีว่นตัว หรอื เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสำยเลอืดเดยีวกนั เชน่ บดิำ,มำรดำ
,พี,่นอ้ง  ท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพนัธโ์ดยระบุชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ ีถู่ก
ออกค่าใชจ้่ายใหพ้รอ้มส าเนาสมุดบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ท่าน ัน้  ที่
แสดงถงึกำรเคลือ่นไหวของบญัชยีอ้นหลงัอยำ่งนอ้ย 6 เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สุด 15 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่) 

และเอกสำรผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย 1. ส ำเนำพำสปอรต์หรอืบัตรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสัมพันธข์องผูอ้อก
คำ่ใชจ้ำ่ย 3.เอกสำรแสดงควำมสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบำ้น , ใบสตูบิตัร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

-กรณีมเีงนิฝำกในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บัญชเีงนิฝำก
ประจ ำ เป็นตน้ 

-กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในกำรยืน่ขอวซีำ่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำยให ้
บุคคลในครอบครัวดว้ยแต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบัญชกีำรเงนิส่วนตัว
ประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำ
จดหมำยรับรองกำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี ***ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

11.กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ หรอื บดิำ-มำรดำ หยำ่รำ้ง) 

-จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดาโดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำโดยมกีำรรับรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัด
ฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง
ไปตำ่งประเทศกับมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ตำ่งประเทศกับมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสัมพันธก์ับผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดี
ชดเชยค่ำเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็น
ภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของ
บดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด
เป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 



  

ขอ้มลูจองควิวซีา่เชงเกน้ (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**  กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................สถำนทีเ่กดิ.......................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง................................................ 

วันทีอ่อกหนังสอืเดนิทำง..................................  วันทีห่มดอำยหุนังสอืเดนิทำง................................... 

สถำนภำพ        

 โสด 

 แตง่งำน    

 แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

 หมำ้ย        

 หยำ่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้

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

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

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

โทรศพัท ์(บำ้น)...................................................  มอืถอื ............................................................ 

 

 



 

อำชพี                

 เจำ้ของกจิกำร 

 พนักงำน 

 ประกอบอำชพีอสิระ 

 เกษียณอำย ุ 

 นักเรยีน  

 วำ่งงำน            

 อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน

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

ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน

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

โทรศพัท ์(ส ำนักงำน)......................................................  โทรสำร ................................................ 

อเีมล ์(ส ำนักงำน).................................................  อเีมลส์ว่นตวั..................................................... 

ทำ่นเคยไดรั้บวซีำ่เขำ้กลุม่เชงเกน้ภำยใน 3 ปี หรอืไม.่......................................................................... 

ถำ้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขำ้-ออก………………………………......................................................................... 

ทำ่นเคยไดผ้ำ่นกำรสแกนลำยนิว้มอื หรอืไม.่...................................................................................... 

ถำ้เคยโปรดระบวุันทีเ่ขำ้-ออก…………………………………...................................................................... 


