
HASHTAG EASTERN EUROPE 

ออสเตรีย-เช็ค-สโลวคั-ฮังการี 
7 วัน 4 คืน 

เวียนนา-ปราก-ครุมลอฟ-ฮัลสตัดด์-บราติสลาวา-บดูาเปสต์ 

 
 
 
 
 

 
 
ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบินไทย 50% 

 พกัหรูโรงแรม 4 ดาว (พกัออสเตรยี 2 คืน /ปราก 1 คืน/สโลวคั 1 คืน) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท ์!! 

 ปราก  : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตว์ิตสุ สะพานชารล์ส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร ์  

 เชค    : ปราสาทครุมลอฟ 

 ออสเตรยี    : เมืองฮลัสตดัด ์พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนุสาวรยีโ์ยฮนัสส์เตรา้ท ์พระราชวงัเชินบรุนน ์

 สโรวคั : เมืองบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

 ฮงัการ ี : กรุงบูดาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทอิสั สะพานเชนบรดิจ ์ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!! พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  936 BKK – VIE 01.20 – 07.15 

เที่ยวบินขากลับ TG  937  VIE - BKK     14.35 - 05.35+1 



 

 
วันที ่ กําหนดการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – เวียนนา(ประเทศออสเตรีย)     

2 
กรุงเทพฯ-เวียนนา(ประเทศออสเตรีย)-กรุงปราก(สาธารณรัฐ
เช็ค) 

-  - HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 

3 กรุงปราก-เชสกีค้รุมลอฟ-ลินซ์(ออสเตรีย)    PARK INN BY RADISSON LINZ 

4 ลินซ์-ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท-บราติสลาวา(สโลวัค)   - FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA 

5 บราติสลาวา- บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เวียนนา(ออสเตรีย)    AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI 

6 เวียนนา-ชมเมือง-กรุงเทพฯ 
 
 

 
   

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  - -  

 

กาํหนดการเดนิทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

 
 

เดือนพฤษภาคม 61 16 - 22 พ.ค. 61  39,991 .– 

 23-29 พ.ค. 61 41,991.- 

 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61 41,991 .– 

เดือนมถิุนายน 6-12 มิ.ย. 61 41,991.- 

 13-19 มิ.ย. 61 41,991.- 

 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 39,991.- 

พกัเดีย่ว เพิ่มท่านละ 9,500 .– 



วนัแรก พธุที ่16 พ.ค. 2561  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

วนัทีส่อง พฤหัสที ่17 พ.ค. 2561  กรุงเทพฯ -  เวยีนนา(ออสเตรีย) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ค) 
01.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936 
07.15 น. TG 936 เดินทางถึง สนามบิน เวียนนา  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย 
 
 
 
 

 
นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้มาตรฐานยโุรปสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจา้ของฉายาเมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ที่คร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านสู่บริเวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยูบ่นเนินเขา

ริมฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา ปัจจุบนัใชเ้ป็นที่ทาํการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค นาํท่าน
ถ่ายรูปกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิหารเซนต์วิตุสที่สวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิค  ชม
บริเวณลานกวา้งของอดีตพระราชวงัหลวงและเก็บภาพววิอนัสวยงามของกรุงปร าก จากจุดชมววิบนปราสาท
ปราก จากนั้นนาํท่านเดินลงจากตวัปราสาทสู่ สะพานชาลส์ที่สร้างทอดขา้มแม่นํ้ าวลัตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
14  ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปรากที่นกัท่องเที่ยวจดจาํไดม้ากที่สุด  นาํท่านเดินต่อไปยงั เขตเมืองเก่า (OLD 
TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงัใชง้านไดอ้ยู่ จริง ใหท้่านเดินเล่น
ชมบรรยากาศอนัสวยงามบริ เวณจตัุรัสที่มีร้านคา้แบรนดเ์นม ร้านเคร่ืองแกว้  ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ 
ร้านไอศกรีมมากมาย 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย 
นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม ศุกร์ที ่18 พ.ค. 2561   กรุงปราก – เชสกีค้รุมลอฟ - ลนิซ์(ออสเตรีย) 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ  
ตวัเมืองตั้งอยูบ่นคุง้แม่นํ้ าวลัตา วา เมืองเชสกี ้คลุมลอฟ ไดรั้บการบนัทึกจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมืองมรดก      

 โลกดว้ย  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ ที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ.1250 ส่ิงที่ทาํใหป้ราสาทโดดเด่น

คือ หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพ ูมีกล่ินอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็นไดจ้ากทัว่
เมือง ใหท้่านไดช้มววิของเมืองแบบพาโนรามาที่ท่านจะไดภ้าพประทบัใจกบัเมืองสุดสวยแห่งน้ี  จากนั้นนาํท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองลินซ์ หน่ึงในเมืองใหญ่ของออสเตรีย นาํท่านเดินเล่นถ่ายรูปใ นเขตเมืองเก่า หรือ เดินเล่นริม
ฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ที่มีบรรยากาศสวยงาม 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 
นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ เสาร์ที ่19 พ.ค. 2561  ลนิซ์ – ฮัลสตัดด์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - บราติสลาวา(สโลวคั) 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองฮัลสตัดด์  เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด ์ที่สวยงามและไดรั้บการบนัทึกจากองคก์าร
ยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลก นําท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่
จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึน้ไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลสตัดด์  อิสระให้ท่านเดินเ ล่นด่ืม
ดํ่ากบับรรยากาศและเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาเทราต์ย่าง 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท เอา้ทเ์ลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยูบ่นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ 

ออสเตรีย  สโลวคั และฮงัการี ใหเ้วลาท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมในราคาพเิศษตามอธัยาศยั 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย 



 จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ที่ต ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ 
นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVAหรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า อาทติย์ที ่19 พ.ค. 2561  บราติสลาวา -  บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวยีนนา(ออสเตรีย) 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านขึน้ชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ท่านจะไดเ้ห็นตวัเมืองบราติสลาวาที่ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าดานูบก่อน
นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮงัการี  ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผา่
แม็กยาร์ ที่มีอารยธรรมอนัยิง่ใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยตวัเมืองมีแม่นํ้ าดานูบ ไหลผา่น ทาํใหถู้กแบ่งออกเป็น
สองฝ่ัง คือฝ่ังปราสาท ที่เรียกวา่ “บูดา” และฝ่ังเมืองใหม่ที่ขยายออกมา เรียกวา่ “เปสต์” ซ่ึงเป็นที่มาของคาํวา่ 
“บูดาเปสต”์  ในปัจจุบนัมีประชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านไปย ั ง ฮีโร่สแควร์  (HERO SQUARE) สถานที่แห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรียแ์ห่ง

สหสัวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่สแควร์  อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นเพือ่
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ หน่ึงพนัปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อ
เทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกที่เป็นดัง่หลกัของอาณาจกัร ฮงัการี เชิญท่าน
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง จุดชมววิเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความ
งามแบบพาโนรามาของแม่นํ้ าดานูบไดอ้ยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค .ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมง แม็กยาร์ 
ที่ช่วยกนัต่อสูป้้องกนัขา้ศึกที่เขา้มารุกราน จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ที่สร้าง
ขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั  2 ของประเทศ หลงัจากนั้น นําท่านล่องเรือแม่นํ้าดานูบ  
แม่นํ้ าสายสาํคญัของทวปียโุรป ที่มีความยาวมากกวา่ 2,800 กิโลเมตร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ที่เรียงรายริมสอง ฝ่ังแม่นํ้ า  ชมความสวยงามของ  สะพานเชนบริดจ์  หน่ึงในแลนดม์าร์คที่สาํคญัของ
บูดาเปสต ์ รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิง่ใหญ่ที่ทุกคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก  จนไดเ้วลาอนั
สมควร นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 
นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



วนัทีห่ก จนัทร์ที ่21 พ.ค. 2561  เวยีนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์  อดีตที่ประทบัของเจา้ชายยจีูน แห่งซาวอย นายทหารชาว
ฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย นาํท่านนัง่รถผา่นชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนน
ริงสตาเซ่  อาทิ ศาลาวา่การเมือง , อาคารรัฐสภา , โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า  
แวะถ่าย ภาพสวยๆกบั บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพ์าร์ค  นําท่าน ถ่ายรูปบริเวณภายนอกของ
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ดว้ยศิลปะ
สไตลบ์าร็อก และตกแต่งภายนอกดว้ยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตลท์ี่โปรดปรานของจกัรพร รดินีมาเรียเทเรซ่าผู ้
ยิง่ใหญ่ที่ครองอาํนาจอยา่งยาวนานถึง 40 ปี  

10.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เวียนนา  เพ่ือผ่านขั้นตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดินทางกลับโดย เที่ยวบินที่TG 937  

วนัทีเ่จด็ องัคารที ่22 พ.ค. 61  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ-  กรุงเทพฯ 
05.35 น.  TG 937 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
******************************************************************************************************  
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อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

 



อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,991.- 

             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double)  หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้ า 

ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
หมายเหตุ 

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกต๋ัวแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของหวัหนา้ทวัร์โดยคาํนึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 
 



อัตรานี้รวม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งนาํเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สาํหรับกรณีที่ตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินนํ้ าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและชําระเงิน 
 ชําระค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัที่ท่านไดท้าํการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมตัิ ชาํระส่วนที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ  ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่สถานทูต
ระบุเท่านั้น  (การอนุมติัวซ่ีาขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของแต่ละสถานทูตนั้น ) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ ยกวา่  3 
สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  



ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถาน ทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได้  และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่  (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ  
หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ี าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพจิารณาก่อนการเดินทาง  7 วนัทาํการ  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง  (ค่ามดัจาํตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จาํนวนและจะทาํการคืนใหท้่านตามที่สายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 
6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจาํในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง  
และสาํหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางทุจริต  หรือจะหลบหนีเขา้เมือง  หรือใชเ้อกสารปลอม
ประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านไดช้าํระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จาํนวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ที่ดาํเนินการตามกฎหมาย 

สาํหรับผู ้เดินทางที่ ทางบริษทัฯ  เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้  เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุ จาํเป็นสุดวสิยั  และทางบริษทัฯ  จะขอดาํเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี  และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  เม่ือเกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ  และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเที่ยว บินรวมถึง ในกรณีที่ทรัพยสิ์นสูญหาย  สูญเสีย  หรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ที่สุด โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่  
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ ามนัเพิม่หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิม่เติมจากราคาที่กาํหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบิน  และทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม
เพือ่ความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ที่ผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ  หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ  ตามรายการ  หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจาก การจองและชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดแลว้  ทางบริษทัฯ  ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ  
ตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรีย 

 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน 

ผู้ย่ืนคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย  
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้

เดินทางจะตอ้งไปยืน่คาํร้องขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้   

 
** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต่ํากว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสาํเนาสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแลว้  
6. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านที่มีการเปล่ียนช่ือ 
7. สาํเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปล่ียนนามสกุล 
8. สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านที่หยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลูีกจ้าง ใชใ้บรับรองการทาํงานของบริษทัที่ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุตาํแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทํางานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 



- กรณเีป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองความเป็น
เจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณทีําอาชีพอิสระตอ้งทาํจดหมายแนะนาํตวัเองวา่ทาํอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาอังกฤษ) 
- กรณท่ีานที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงิ นของสามี พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสาํเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี- ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณท่ีานที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พร้อมแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ ด   (กรณีน้ีหากความสมัพนัธไ์ม่
สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่คาํร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรียนหรือสาํเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลักฐานการเงิน 
-   สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ที่แสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยา่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า)  
**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอัพเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี,่นอ้ง  ทาํ

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพันธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมสําเนา
สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ที่แสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่ง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า)  

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. สาํเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ่้าย 3.
เอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจาํ เป็น
ตน้ 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี- ภรรยา จะตอ้งมีสาํเนาส มุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายที่มีการเงินมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุ
ช่ือและความสมัพนัธช้ี์แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 



*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี ***ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา 
 

11. กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษ าองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่รับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพือ่รับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองที่ไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่รับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

*********************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการทาํวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  .................................................... ...............................................................................................  
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง.......................................................................................................... ..... 
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เช้ือชาติ ..............................  สญัชาติ ............................ ..   สถานที่เกิด ..................................  ประเทศ ............................................  
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ที่เปล่ียนสถานภาพ ................................................................................................................ .... 
ที่อยู ่ที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยืน่ขออนุมติัวซ่ีา  
( ถา้ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น กบัที่อยูปั่จจุบนัคนละที่อยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
............................................................................................................................. ...............................................................................
........................................................................................................................ .............................. ................................................. ..... 
รหสัไปรษณีย ์ ..............................  
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................   ที่ทาํงาน ................................................  
มือถือ ..........................................   หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ......................... เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ......................................................... .............................................................................................. 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขที่ ................................. วนัที่ออก..................................... หมดอาย.ุ........................................................  
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
........................................................... ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................. ................................................ ...............................
............................................................................................................................................................................................................ 
วนัเดือนปี ที่เคยเขา้คร้ังล่าสุด ............................................................................................. ............................................................... . 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .................................... ............................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการไป ............................................................................................................................. ........................................ . 



ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)................................................................................................................. .......................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่าง  ๆ
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ตาํรวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัทาํอาชีพ , ตาํแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................... ................................................................................................ 
ช่ือบริษทัที่ทาํงาน .................................. ............................ ............................................................................................................... 
โปรดระบุวนัที่เร่ิมทาํงาน ......................................................................... ........................................................................................ 
ที่อยูข่องบริษทัที่ทาํงาน...................................................................................................................................... ........................... ....
เบอร์โทรศพัท ์............................................................. ...................................................................................................................... 
อีเมลล ์.................................................. .................................................. ............................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจาํหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................. ................................................ 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทาํ .............................................. .............................................................. ...............................  
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพือ่นๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................... ....................... .....................................     
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ที่ดิน , อสงัหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม............................................................................................................................. ...... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................................................. ... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ .................................................................................... ...........................................................  
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ......................................................................................................................  
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร .............................................................................................................. ... 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ .......................... ................................. . 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ .................................................................................................. . 
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ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ............................................................. .......................... มือถือ.................................................................  
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