
HASHTAG EASTERN EUROPE (7D4N) 2020  

 

เทีย่วครบทกุไฮไลท!์! 

ปราก : ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์ 

เชค : ปราสาทครมุลอฟ 

ออสเตรยี : เมอืงฮลัสตดัด ์พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนสุาวรยีโ์ยฮนัสส์เตรา้ท ์พระราชวงัเชนิบ
รนุน ์

สโลวคั : เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

ฮงัการ ี: กรงุบูดาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวหิารแมธทอิสั สะพานเชนบรดิจ ์ลอ่งเรอืแมน่ า้
ดานบู 

ชอ้ปป้ิงจุใจ!!! พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

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



3  บูดาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

4  ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – เชสเกบู้เดโจวชิ 

5  เชสกีบู้เดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

6  เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- 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 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

22.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์
D ประต ู2-3สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความ
สะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

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

01.30  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 936 (บนิตรง) 

07.00  เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 

นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบูดาเปสต ์นครหลวงแหง่สาธารณรัฐฮังการ ีดนิแดนแหง่



ความภาคภมูใิจของชนเผา่แม็กยาร ์ทีม่อีารยธรรมอันยิง่ใหญต่ัง้แตส่มัยโรมัน โดยตัว
เมอืงมแีมน้ํ่าดานูบไหลผา่น ทําใหถ้กูแบง่ออกเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังปราสาท ทีเ่รยีกวา่ 
“บดูา” และฝ่ังเมอืงใหมท่ีข่ยายออกมา เรยีกวา่ “เปสต”์ ซึง่เป็นทีม่าของคําวา่ 
“บดูาเปสต”์  ในปัจจบุันมปีระชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน / นําทา่นเดนิทางตอ่
สูก่รงุบราตสิลาวานครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวคั / น าทา่นขึน้ชมววิสวยบน
ปราสาทบราตสิลาวาทีท่า่นจะไดเ้ห็นตัวเมอืงบราตสิลาวาทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นไปยัง ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นลานโลง่กวา้งขนาด
ใหญ ่ทีม่อีนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลาง
ลานฮโีรส่แควร ์อนุสาวรยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้อาณาจักรฮังการี
ครบรอบ หนึง่พันปี เสาสงูตระหงา่นของอนุสาวรยี ์เป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล 
อันเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิทีเ่ป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮังการ ีเชญิ
ทา่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นสูป้่อมปราการชาวประมงจดุชมววิเหนอื
เมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่
นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงแม็กยาร ์ทีช่ว่ยกันตอ่สูป้้องกันขา้ศกึที่
เขา้มารกุราน จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นนอกศาสนสถานคาธอลคิเกา่แก ่ทีส่รา้งขึน้
ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศ หลังจากนัน้ นําทา่น
ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู แมน้ํ่าสายสําคัญของทวปียโุรป ทีม่คีวามยาวมากกวา่ 2,800 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีเ่รยีงรายรมิสองฝ่ัง
แมน้ํ่า  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบรดิจ ์หนึง่ในแลนดม์ารค์ทีสํ่าคัญของ
บดูาเปสต ์ รวมถงึอาคารรัฐสภา ทีย่ ิง่ใหญท่ีท่กุคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วย
ทีส่ดุในโลก  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 บูดาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

นําทา่นออกเดนิทางสูพ่ารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลทเอา้ทเ์ลททีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี ตัง้อยู่
บนรอยตอ่ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี สโลวคัและฮังการ ีให ้เวลาทา่นเดนิเลอืกซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นมในราคาพเิศษตามอัธยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

 นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้มาตรฐานยโุรปสู ่กรงุปราก นครหลวงแหง่สาธารณรัฐ



เชค็ เจา้ของฉายาเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลางแหง่
อาณาจักรโรมันอันศักดิส์ทิธิ ์

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม  PLAZA PRAGUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – เชสเกบู้เดโจวชิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

นําทา่นสูบ่รเิวณเขตปราสาทแหง่กรงุปราก อดตีทีต่ ัง้ของพระราชวงัหลวงแหง่
กษตัรยิโ์บฮเีมยี ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน้ํ่าวลัตาวา ปัจจบุันใชเ้ป็นทีทํ่าการของคณะ
รัฐบาล และประธานาธบิด ีของสาธารณรัฐเชค็ นําทา่นถา่ยรปูกับทหารรักษาการณ์ ผา่น
ชมบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตว์ติสุทีส่วยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ชมบรเิวณ
ลานกวา้งของอดตีพระราชวงัหลวงและเก็บภาพววิอันสวยงามของกรงุปราก จากจดุชม
ววิบนปราสาทปราก จากนัน้นําทา่นเดนิลงจากตัวปราสาทสู ่สะพานชาลสท์ีส่รา้งทอด
ขา้มแมน้ํ่าวลัตาวา สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุปรากที่
นักทอ่งเทีย่วจดจําไดม้ากทีส่ดุ นําทา่นเดนิตอ่ไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN 
SQUARE) ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังใชง้านไดอ้ยู่
จรงิ ใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศอันสวยงามบรเิวณจัตรุัสทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นม รา้น
เครือ่งแกว้  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมีมากมาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ในสาธารณรัฐเชค็เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม
อันดับสองของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นคุง้แมน้ํ่าวลัตาวา เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟไดร้ับ
การบันทกึจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย / นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาท
ครมุลอฟ ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 สิง่ทีทํ่าใหป้ราสาทโดดเดน่
คอื หอคอยทรงกลม ทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นสชีมพ ูมกีลิน่อายของศลิปะแบบไบเซนไทน ์
ทีม่องเห็นไดจ้ากทั่วเมอืง ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงแบบพาโนรามาทีท่า่นจะไดภ้าพ
ประทับใจกับเมอืงสดุสวยแหง่นี ้ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสเกบู้เดโจวชิเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์ีสํ่าคัญ
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของสาธารณรัฐเชค ตัง้แตปี่ 1895 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL CESKE 
BUDEJOVICE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เชสกีบู้เดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตดัด ์เมอืงรมิทะเลสาบฮัลสตัดด ์ทีส่วยงามและไดร้ับ
การบันทกึจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนปูลาเทราตย์า่ง 

 นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศทีส่วยงามของซสีตรที ถนนเลยีบทะเลสาบสูจ่ดุถา่ยรปูมมุ
มหาชนทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปเก็บภาพทีม่มุโคง้สวยของฮัลสตัดด ์อสิระใหท้า่น
เดนิเลน่ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศและเพลดิเพลนิกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย / นําทา่น
ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเวยีนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม ARION CITYHOTEL VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัพระราชวงัเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทับของเจา้ชายยจูนี 
แหง่ซาวอย นายทหารชาวฝรั่งเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ัปสบ์วรก์ แหง่ออสเตรยี นําทา่น
น่ังรถผา่นชมอาคารเกา่แกบ่รเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซ ่อาท ิศาลาวา่การเมอืง, 
อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา่ พระราชวงัหลวงฮอฟบวรก์ จัตรุัสมาเรยีเทเรซา่  แวะถา่ยภาพ
สวยๆกับ บดิาแหง่เพลงวอลทซใ์นสวนสตรัทพ์ารค์นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั
พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์ับสบ์รูก์ทีส่รา้งมาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่17ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก และตกแตง่ภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็น
สไตลท์ีโ่ปรดปรานของจักรพรรดนิมีาเรยีเทเรซา่ผูย้ ิง่ใหญท่ีค่รองอํานาจอยา่งยาวนาน
ถงึ 40 ปี 

10.30  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา  เพือ่ผา่นข ัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เช็คบตัร
โดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

13.30  ออกเดนิทางกลบัโดย เทีย่วบนิที ่TG 937 (บนิตรง) 



วนัที ่7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.20  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

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

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

  

อตัรานีร้วม 

-คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด 

-คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 



-คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

-คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

-คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

-คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง*ขอเก็บพรอ้มกบั
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื* 

-คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

-คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 



ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45วนัหักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44วนัหักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วนัคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

  

          บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซี่าผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น
และ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 
15 วนัหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

          ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสาร
ใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

          ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้
และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบาย
ในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

          ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอม
หรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวร์
ทัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการ
ถาวร) 

          หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการ
เดนิทาง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั๋วกับ
สายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวน
และจะทําการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้าง
สายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วนั 

          ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทางและสําหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ดําเนนิการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ 
จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง
สถานทตู 



  

หมายเหตอุืน่  ๆ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

  

  

หลกัฐานการยืน่วซี่าเชค 

  

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซี่าทีส่ถานทตูเชค)  ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 
ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิว้มอื ทีศ่นูยย์ืน่วซี่าของสถานทตู ตามวนั
และเวลานดัหมาย 

  

1.หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

-โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับ
แลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง 

-หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้  



  

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจุบนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซี่าเชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปัจจุบนั 

วซี่าอเมรกิาและวซี่าองักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซี่า 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซี่า ** 

  

2.รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)  

-ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 

-รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

3.ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

-กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กวา่ 15 ปี 

-ใชสํ้าเนาสตูบิัตร 

-หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแมม้บีัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทตู
ขอสําเนาสตูบิัตรดว้ย 

4.หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5.สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้ 

6.สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

7.สําเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8.สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้ 

9.หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

-กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อัตราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 



-กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคัดเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) 
โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้ม
ใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนงัสอืรบัรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ 
ตอ้งดตูวัเลขใหเ้ป็นอารบกิไมร่บัตวัเลขไทย) 

-กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สําเนา
หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคัดมาไมตํ่่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-กรณีท าอาชพีอสิระ ตอ้งทําจดหมายแนะนําตัวเองวา่ทําอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

-กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน
สมรส 

หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน
สมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิัตรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร
ดว้ยกัน ควรคัดหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกับความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

-กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลักฐานการทํางาน
และหลักฐานทางดา้นการเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ชีแ้จงการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธ์
ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกู
ปฏเิสธการยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี)้  

-กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน 
หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรอื สําเนาสมดุรายงาน
ประจําตัวนักเรยีนหรอืสําเนาบัตรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.หลกัฐานการเงนิ 

-ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ทีแ่สดงถงึการ
เคลือ่นไหวของบัญชยีอ้นหลังอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วนักอ่นวนัยืน่วซี่า) 

**หากสมดุบญัชมีกีารอพับุคตลอดสามารถถา่ยบุคมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนือ่ง 
หรอืเดอืนกระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่น ัน้!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

กรณีไมม่บีัญชสีว่นตัว หรอื เด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกัน เชน่ บดิา
,มารดา,พี,่นอ้ง  ท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพนัธโ์ดยระบุชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย
และชือ่ผูท้ ีถ่กูออกคา่ใชจ้า่ยใหพ้รอ้มส าเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝาก
ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้  ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของบัญชยีอ้นหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืน (ปรบัสมดุบญัชี

ลา่สดุ 15 วนักอ่นวนัยืน่วซี่า) 



และเอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 1. สําเนาพาสปอรต์หรอืบัตรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพันธข์องผู ้
ออกคา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิัตร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

-กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมดุบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชี

เงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

-กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบัญชี

การเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น
ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทาง
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

  

11.กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

-จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรอง
แกบ่ตุรดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุร
ดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์ับผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและ
ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหาก
ไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

  



  

ขอ้มลูจองควิวซี่าเชงเกน้ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว
................................................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง................................................ 

วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง..........................................  วนัทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง
................................... 

สถานภาพ        

__โสด 

__แตง่งาน    

__แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

__หมา้ย        

__หยา่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................ รหัสไปรษณีย.์.............................. 

โทรศัพท ์(บา้น)...................................................  มอืถอื ................................................ 

อาชพี                

__เจา้ของกจิการ 

__พนักงาน 

__ประกอบอาชพีอสิระ 

__เกษียณอาย ุ 



__นักเรยีน  

__วา่งงาน            

__อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน
..................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน
......................................................................................................................................
.............. 

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

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

โทรศัพท ์(สํานักงาน)......................................................  โทรสาร 
................................................ 

อเีมล ์(สํานักงาน).............................................................  อเีมลส์ว่นตัว 
........................................................ 

ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่........................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก……………………………… 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่......................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก………………………………… 

  

  

 


