
 
CODE: TG991  AustriaCzechSlovakia ◊ ออสเตรยี เช็ก สโลวาเกยี 7วนั4คนื 

 

 
 

ยโุรปตะวนัออก ออสเตรยี เชค สโลวาเกยี  7วนั4คนื 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย (TG)สะสมไมลไ์ด5้0% น า้หนกักระเป๋า 30 กก.  

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบที่ จดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก  ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่
ถา่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา  ชมความงดงามขอ งพระราชวงัเชนิบ

รนุน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบ์ูรก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก  เชสกี ้ครมุลอฟ  เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรงุปราก  ชมความงดงาม

อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

เมนูพเิศษ!!! เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ปลาเทราทย์า่งเกลอื 

 

 

 

 

 

 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง)  
พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06 – 12 กมุภาพนัธ ์63 35,888 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

/Infant  

50 % ของราคาทวัร ์

  

12,500 31  

20 -26 กมุภาพนัธ ์63 36,888 12,500 31  

27 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

12 – 18 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

19 -25 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

22 – 28 เมษายน 63 38,888 12,500 31  

13 – 19 พฤษภาคม 63 38,888 12,500 31  

10 – 16 มถินุายน 63 38,888 12,500 31  

17 – 23 มถินุายน 63 38,888 12,500 31  

** ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซีา่ 4,000 บาท ** 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG936  BKK- VIE  01.30-07.00 

RETURN:         TG937  VIE - BKK  13.30-05.20 
 

 
 
วนัทีห่น ึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ช ัน้ 4 ประต ู

4 เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิไทย (Thai airways) โดยมเีจา้หนา้ที่ บรษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เทีย่วบนิที ่TG936  

  (บนิตรงใชเ้วลาในการเดนิทาง 11ช.ม30นาท)ี 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์รูก์ -สวนมริาเบล               อาหารเทีย่ง,เย็น 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา  ประเทศออสเตรยี  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย ประมาณ  5 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา )  นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  

เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  พเิศษ เมน ูGrilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ ถา่ยรูปที ่ฮลัลส์ตทัท ์สิง่แรกทีทํ่าใหฮ้ัลลส์ตทัท ์โดดเดน่คอือากาศอันแสนบรสิทุธิ ์เงยีบสงบ 

ฉากหลงัเป็นภเูขาสงูชนัโอบลอ้มเมอืง ทะเลสาบสฟ้ีา  บา้นเรอืนน่ารักๆ  ลดหลัน่เป็นชัน้ๆ  ลงมาตามแนวเขา และยัง

เป็น หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้  อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีว

ขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไขมุ่กแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดก

โลกของ  

UNESCOCulturalHistoricalHeritage 

ถา่ยรูปสวยๆที่ เซ็นทรลัสแควร ์  (Central 

Square Marktplatz) จัตรุัสกลางเมอืงที่

โดดเดน่ดว้ยรูปปั้นโฮลีท่รนิติี้  เป็นเป็น

สถานทีจ่ัดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย จากนัน้ นํา

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์รูก์ ( Salzburg 

) ออสเตรยี (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) ซึง่

ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศ

เยอรมนี ซ ึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็น

เอกลกัษณ์ ของ ออสเตรยี เนนิภเูข าหญา้ 

สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่น ชม

เมอืงซาลบูรก์ ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่ อง



สถาปัตยกรรมบาร็อค  ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่ าจงึไดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่บนฝ่ัง

แม่น้ําซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิ

กบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก

ในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กงัอามาเดอุส โม

สารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยัง

เป็นสถานทีถ่า่ยทําของ ภาพยนตเ์รือ่ง  The 

Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนัน้  นําทา่นชมสวนมริาเบล  (Mirabell garden ) ภายใน

บรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดงั  ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพประทบัใจ  ถา่ยรูปสวยๆที่

เซ็นทรลัสแควร ์  (Central Square Marktplatz) จัตรุัสกลางเมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรูปปั้นโฮลีท่รนิติี้  เป็นเป็น

สถานทีจ่ัดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ อาหารจนี 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Salzburg ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีส่าม           เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ- กรงุปราก(เช็ค)                                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง  216 
กม.3.30 ช.ม.) นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า

เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดร้ับ
การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกใน ค .ศ.1992 (World Heritage) 
เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัลตาวา 
ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่

ตัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้ับการ
อนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

สาํคญัแห่งหนึง่ของโลก นํา ทา่น ถา่ยรูป  
ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบ
นอก  ซึง่สรา้งข ึน้เมือ่ปีค .ศ .1250 ถอืเป็น

ปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเกา่แกก่ว่า 

700 ปี ซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava River)  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที4่ อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรฐัเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยู่รมิ
สองฟากฝ่ัง  แม่น้ําวัลตาวา  ผ่านชมทวิทศัน์

ธรรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอดสองขา้งทาง  
กรุงปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ
ในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักร

โบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักร
โมราเวยี ปัจจุบันกรุงปรากไดร้ับการยกย่องให ้

เป็นมรดกโลก  ถา่ยรูปคู่  สะพานชารส์ล ์  
(Charles Bridge) เป็นสะพานคนเดนิทํา
จากหนิ  สะพานสคีลํ้าทะมนึ  อายุกว่า  600 ปี 

มรีูปปั้นตา่งๆ ตลอดสองขา้งของสะพานตา่งสี

ตา่งสมัยกนั  โดยทีว่วิทวิทศันข์า้มแม่น้ํา  

Vlatava ก็ดี รูปปั้นก็ดี  ตวับา้นเรอืนสองฝ่ัง
แม่น้ําก็ดี  ชมโบสถพ์ระแม่  (Church of 
Our Lady Before Týn) เป็นสถานที่

สาํคญัในเขตเมอืงเกา่ของเมอืง  และเป็น
โบสถห์ลกัของเขตเมอืงเกา่มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 ชมนาฬกิาดาราศาสตร ์  (Astronomical Clock) เป็นอกีจุด

ไฮไลทห์นึง่ในย่านเมอืงเกา่ของกรุงปราก  นาฬกิานี้ถกูตดิตัง้เมือ่ปี  ค.ศ. 1410 และหลงัจากนัน้ไดทํ้าการปรับปรุง



ซอ่มแซมนาฬกิานี้โดยเดอะมาสเตอร์  ฮานาส (The Master Hanus)  ปัจจุบันนาฬกิาเรอืนนี้นอกจากจะดสูวยงาม
แลว้ ก็ยังใชง้านไดด้ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที5่ อาหารทอ้งถิน่เมน ู เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน 

   ทีพ่กั:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในกรงุปราก ตดิงาน

แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีส่ ี ่             ปราสาทปราก – กรงุบราตสิลาวา่ (สโลวาเกยี)  – ปราสาทบราตสิลาวา่            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 ในสมัย
เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslid 

ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบ  ประธานาธบิดมีา
ตัง้แตปี่ ค .ศ.1918 ชมมหาวหิาร  เซนต  ์

วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิี
ภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้ับอณุญาตให ้

เขา้ชม ) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่ 14 นับว่า

เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
กรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่ 4 โปรดให ้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บ
พระศพของกษัตรยิส์าํคญัใน   อดตี  เชน่ 
พระเจา้ชารล์ที ่ 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่

1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่ 2 เป็นตน้ 
แลว้ ชมพระราชวงัหลวง ( Royal 
Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิ ชมยา่นชา่งทองโบราณ  (Golden Lane) 
ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึวางจําหน่ายอยู่มากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่7 อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่  (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศสโลวาเกยี   ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ํา
ดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวัค 

ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้บั
พรมแดนสาธารณรัฐเชก็  จากนัน้ นําทา่น

เดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาวา่
(Bratislava castle) (ถา่ยรูปดา้นนอก)ซึง่
เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บน

เนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแม่น้ําดานูบสรา้ง
ขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 9 – 18 ซึง่เคย

ถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนัน้มกีาร
กอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารกอ่สรา้งใหม่อกี
ครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ทา่นสามารถชม

ทศันียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมุม
ของปราสาทแห่งนี้ และอสิระเดนิเลน่ถา่ยรูป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที8่ อาหารจนี  

ทีพ่กั:  Holiday Bratislava 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกล้ เคยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



วนัทีห่า้  เวยีนนา (ออสเตรยี) -  Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์ - พระราชวงั Hofburg- มหา

วหิารเซนตส์ตเีฟ่น - ถนนคารเ์นอรส์ตรที                                                                            อาหาร เชา้, - , เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

นําทา่นเดนิทาง สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี  เป็นเมอืง

ทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะ  การดนตรี  สถาปัตยกรรมอันเกา่แก่  แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุหรู  และ

สวนสาธารณะทีส่วยงามมากมาย  ระหว่างทางแวะใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิง Designer Outlet 

Parndorf (ระยะทาง 43 กม .1 ช.ม.) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงส ิ นคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกี

มากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย  จากนัน้ เดนิทางไปนําทา่นชมภานใน  พระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตลโ์ร

โคโคทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี  

โดยในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วหลัง่ไหล

มาชมมรดกโลกทีไ่ดร้ับการยอมรับจาก

นานาประเทศแห่งนี้หลายลา้นคนชืน่ชม

การตกแตง่อันหรูหราในแตล่ะหอ้งของ

พระราชวังเชนิบรุนน ์ซึง่เคยเป็นทีพํ่านัก

ของสมเด็จพระจักรพรรดฟิรันซ์  โยเซฟ  

สมเด็จพระจักรพรรดนิีมาเรยี  เทเรซา

และบรรดาผูป้กครอ งแห่งประเทศ

ออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ 

 จากนัน้นําทา่น ถา่ยภาพดา้นนอก  

พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี  สว่น

หนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพํ่านักและทําเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรยี  และยังเป็นพระราชวังทีเ่กา่แก่

และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  มอีายุกว่า  600 ปี 

พระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดใินราชวงศ์

ฮอฟบวรก์ ตัง้แตพ่ระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย  กอ่นที่

จะเขา้สูยุ่คของสาธารณรัฐออสเตรยีในเวลาตอ่มา  สมควร

แกเ่วลา นําทา่น ถา่ยภาพดา้นนอก  มหาวหิารเซนตส์ตี

เฟ่น  (St.Stephens Cathedral) เป็นสญัลกัษณ์ที่

สาํคญัอย่างหนึง่ของเมอืงเวยีนนา  โบสถแ์ห่งนี้เรยีกไดว้่า

เป็นทัง้ผลงานศลิปะเชงิศาสนา และเป็นโบสถท์ีส่าํคญัทีส่ดุ

ของออสเตรยี  โดยสถานทีแ่ห่งนี้ถกูใชจ้ัดงานของรัฐและ

พธิทีางศาสนาอืน่ๆ ในหลายๆ วาระ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่  ค.ศ. 1147 เพือ่อุทศิแดนั่กบุญสตเีฟ่น  

โดยสรา้งตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธคิ  (Gothic) ทีใ่ห ้

ความรูส้กึน่าเกรงขาม  และโรมานเนสก์  (Romanesque) ที่

อ่อนชอ้ยงดงาม  องคป์ระกอบในสไตลโ์กธคิสว่นใหญ่ของ

อาคาร เชน่ หอคอย สรา้งขึน้ระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 

อสิระใหท้า่นไดช้ป๊ป้ิงที ่ถนนคารเ์นอรส์ตรที  (Karntner 

Strasse) ป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายสาํคญัแห่งกรุง

เวยีนนา มหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ตา่งๆ  เรยีงรายตลอดสอง

ขา้งถนน  ทีจ่ะตอ้งถกูใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืก

มากมาย อาท ิเสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นม

แบบนาฬกิา  ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,รา้น

ขนมเวเฟอร ์จาก Manner Schnitten,  และอกีมากมาย อกี

ทัง้เครือ่งแกว้ครสิตลัเจยีระไน  ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่0 อาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในเวยีนนาตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาล**  

 

วนัทีห่ก         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา                                                                                      อาหาร เชา้  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่1  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
10.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี (Tax 

Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937 
 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 

05.30+1 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ

บนิ, การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ่ ม (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่ ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 

กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์
- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้** )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ **  กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้  ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่  หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื  ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก  ไปพัก

เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได้  7 กโิลกรมั  และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่สาํเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตัว๋ 
6.การประกนัการ เดนิทาง  บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ  กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 



  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ  76-80 ปี
บรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ  76-80 ปี
บรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้  เป็นไปตามเงือ่นไขกรม ธรรมป์ระกนัภยั   โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท   มากกว่าขอ้บังคบั  

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทนําเทีย่ว  ทําประกนัเฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้  แตท่ัง้นี้  ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  4,000 บาท 

 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ  จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม  และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งให ้ กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครอง ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  
โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทัมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ .ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอ งและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใ หค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ



ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้  ( Czech Republic) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่  10-15 วนัท าการ  

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  ** โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข  
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า  

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํา่กว่า  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที ) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่ หลกัฐาน ใหก้บัทางบริ ษัททวัร ์     เพือ่ นําไปแสดงตอ่

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว  ขนาด  2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ  3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

 **หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยชาํรุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้มี)  

 - สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย)  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  ( ถา้ม ี)ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 - สาํเนาทะเบยีนสมรส /สาํเนาทะเบยีนหย่า/ สาํเนาใบมรณะบัตร  ( กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ (ถา้เคยมี การเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและ มารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/ มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง จากมารดาบดิา  

หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา -มารดา จะตอ้งมหีนังสอื รับรอง  ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได ้ ทีส่าํนักงานเขต /อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยี นบา้นของทา่น 

(พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและประทบัตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา -มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็น็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า  และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน  ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน , และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป  (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  

ใหใ้ช  ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวันลา  พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดั
สาํเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน /นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรอง ฉบับจรงิ จากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี  ( Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน  อาท ิรา้นขายของทัว่ไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ  
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้  พรอ้มแนบหลกัฐานหรอื เอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  (จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา  (บัญชสีว่นตวั) รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํ่าเสมอ ) และมียอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆ ไม่ตํา่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็ นว่ามีฐานะทางการเงนิเพยีงพอ  ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิําเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองการเงนิ สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัต ิ

การเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ)  
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา  / มารดา / พี่ -นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั

เทา่นัน้!! กรุณาระบุ ชือ่ -สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์  ( Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2  วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัร์ ใหต้รงกบั ขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา  เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอ วซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต ิ /ขอ้มูล
สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ /ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทั นที !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ  ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม ที่
สถานทตูนัดหมาย (โปรด แตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท  ใคร่ขอความร่วมมอืให ้ทา่นจัดสง่เอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลงัจากได ้รับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น  
เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง)  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเชก็) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ)  

 

1 .ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ )   ............................................................................................ ........ 

2 .ชือ่ -  สกลุเดมิ (ตอนเกดิ  )    ......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น  (ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

5 .ทีอ่ยู่ พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบยีนบา้น  (ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ...........................................  ... โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ..........................................  

7 .อาชพีปัจจุบัน ....................................................  

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน ) ......................................................................  

8 . ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  

9. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)  

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส (ถา้มี  ............................................. )วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้มี ) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15 . ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านม า หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ )  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้  ( บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ................................................... .......... 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 



   เงนิสด 

 

หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู          
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสาํหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)     พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทั นที !! หากดําเนนิการ ลา่ชา้  อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์    ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลที่ ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที่ จะใชย้ืน่สถานทตู 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการ นําสง่สถานทตูผ่าน ระบบออนไลน ์หาก นําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคล ้องกบั
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับ รองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอก ขอ้มูลการทํางานของทา่น ใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ )ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง /ใบนัดหมาย สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสาํหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 

 
 

 


