
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีร่สแควร ์  

ลอ่งเรือแม่น้ําดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

เวียนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - ถนนคารท์เนอรส์ตรีท 

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก - เชสกี้คลมุลอฟ ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก  
 

กาํหนดการเดินทาง : ขอ้ดีของการอสิระอาหาร คือ ท่านสามารถรบัประทานอาหารในสิ่งที่ท่าน

ชอบไดด้ ัง่ใจ และท่านมีเวลาในการเที่ยวไดอ้ย่างเต็มที่ 

วนัแรก   กรุงเทพฯ 

23.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต ์- ชมเมือง - ล่องเรอื 

03.30 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK377/EK111 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0715-08.40 *.*.*. 

11.45 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แม่นํา้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และ

เมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของคาํว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  
....หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ 
นาํท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่แม่นํา้ดานูบ 

 
นาํท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แม่นํา้โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืง

ใหม่อยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู ้

รบของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงาม

ของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท้่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร  

นาํท่านถ่ายรูปกบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  บูดาเปสต ์- PARNDOF OUTLET - เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 



เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

และเป็นเมอืงเกิดของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั 

นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่ง

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่าง

สวยงาม  

  
นาํท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างคริสตลัสวารอฟสกี้-หลุยส ์

วติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชมมหา

วหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธิคทีง่ดงาม ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์  
คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรือเทยีบเท่า  

วนัที่สี ่  เวยีนนา - ฮอลสตทั - บูโดโจวคิ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรืองทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นที่

หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย  จากนัน้นาํท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รียกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลั

ไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั

ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจาํเมอืงซึ่งเป็น

ลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํา้พกุลางลานและอาคารบา้นเรือนทีส่วยงาม  

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั    HOTEL PIVOVAR หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  เชสกี้คลมุลอฟ - ปราก  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื่นชม 



จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานมคีวามสาํคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนัน้นาํท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอื

เจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้นํา้วลัตาวา นาํท่านชมเมอืง

โบราณทีม่อีายุมาต ัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัร

โบฮเีมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็

เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่

ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดใน

สาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

นาํท่านเดนิเล่นย่านจตัรุสัเมอืงเก่าทีม่บีรรยากาศคกึคกัตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ัง้

รา้นคริสตลัซึ่งโบฮเีมยีคริสตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนา

ไปเป็นเครื่องประดบัหรือช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.  
วนัที่หก  ปราก - กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
 

นาํท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่นํา้วลัตาวา อดตีทีป่ระทบั

ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล ...นาํท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็  

3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่นํา้ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานทีส่วยงาม ชมอาคารสาํคญัๆ 

มากมาย ...จากนัน้นาํท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาํราชวงศซ์ึ่งสรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธคิทีป่ระดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม ....นาํท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากทีท่่าน

จะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์สทีท่อดขา้มแม่นํา้วลัตาวาสญัญาลกัษณ์ทีส่าํคญัของปรากทีส่รา้ง

ขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที ่4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่ว

และผูท้ีส่นใจ 

นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

15.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK140/EK376 
   

วนัที่เจด็   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 00.25-03.30 *.*.* 



 

12.35 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้ําการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการชําระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

9-15 เม.ย. / 10-16 เม.ย. 45,900.- 6,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ /หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่ ี

เครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร ,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัร์

ในกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 

เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้ง

แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เติมในกรณีที่อาจมี

การแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมูติํา่  

** กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 



** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอี่างอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจาก

อุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจาก

โรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

8. ค่าวซีา่เชงเกน้ 4,500.- (เนื่องจากยื่นผ่านตวัแทนการยื่นจงึตอ้งเสยีค่าบริการใหก้บัตวัแทนการยื่น) (หากสถานทูต 

ไดก้าํหนดการยื่นวซีา่เป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ  500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 



เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 
บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดชํ้าระ
เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตู
ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 



กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นสําคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุ
รวมถงึภัยธรรมชาติ , โจรกรรม , วนิาศกรรม , อัคคภีัย , การผละงาน , การจลาจล สงครามการเมอืง , การผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยดุงาน , ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ , สายการเดนิเรอื , รถไฟ , พาหนะ ทอ้งถิน่ ,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากคว ามประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่น

ผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าเชก 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัย ืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แต่ละครัง้กบับรษัิททวัร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมู่คณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน 
ขึน้ไป โดยทางศูนยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ําหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ําหนดได ้อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี้  

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศูนยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด(หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณา
นํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  
**สําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน

ลูกคา้ทํารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  



(ออกไม่เกนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอย่างใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองค่าใชจ่้ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไม่รับพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีน

การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ําลังศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 

-สําเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงว่าทําไมไม่ม ีpassport *** 

-กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

 
ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
............................................................................................................................. .................................. .......................... ..... 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณทีี่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณเีร่งด่วน) 
......................................................................................................... ......................................................... ............................ 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
............................................................................................................................. ..................................... ............................ 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
............................................................................................................................. ............................... ..................................  
............................................................................................................................. ..................................... ............................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................. ..................................... ............................  
.......................................................... ........................................................................................................ ............................  
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / วันเร่ิมงาน /  
.................................. ............................................................................................................................. ...............................  
................................................................................................... ............................................................... ............................  
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  
............................................... ................................................................................................................... ............................  
*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ / สถานที่เกิด 
............................................................................................................................. ..................................... ............................  

 
 
 
 
 
 
 



 
ใบจองทัวร์ 

 
รายการทวัร์............................. ...................................................วนัเดินทาง....................................................................  
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ.์...............................................  
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร................................. ................................................................................................................  
.................................... ............................................... ......................................................................................................  
.................................................................................. .......................................................................................................  
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู.่................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ............................................................................................................................. ...................  
............................................................................. ..............................................................................................  
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่............................ เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด.........................  
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

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

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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