
 

 
 

 
 

 

ฮังการี ออสเตรีย เช็ก 



 

 
 

  

บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์   

ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท 

ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก  - เชสกี คลุมลอฟ 

ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก  

 

ก้าหนดการเดินทาง :  

วันแรก   กรุงเทพฯ 

21.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย

การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่องเรือ 

01.35 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK111 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0600-08.40 *.*.*. 

12.45 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า 

และเมืองใหม ่อันได้แก่เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของค้าว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่ง

ตะวันออก  

....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

น้าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้้าดานูบ 

 



 

 
 

 

น้าท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้้าโดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์เป็น

เมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก

การสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์

งดงามของตัวเมืองได้  

จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามท่ีสุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลาย

อาคาร  

น้าท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

ที่พัก PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  บูดาเปสต์ - PARNDOF OUTLET - เวียนนา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง 

น้าท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูร้อนแห่ง

ราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่าง

สวยงาม  

  



 

 
 

 

น้าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-

หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าท่ีท่านสามารถเดิน

ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคท่ีงดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก ชมอนุสาวรีย์โย

ฮันส์  

สเตราทใ์นสวนสาธารณะสตัทปาร์ค…. 

ค่้า *.*.*. อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรือเทียบเท่า  

 

วันทีส่ี่  เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่

หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย  จากนั้นน้าท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับ

บ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้าน

แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชม

จัตุรัสประจ้าเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้้าพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม  

ค่้า  *.*.*. อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก    HOTEL PIVOVAR หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้า  เชสกี คลุมลอฟ - ปราก  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ

สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ

ประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้

อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีความส้าคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า ท้าให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนั้นน้าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือ

เจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้้าวัลตาวา น้าท่านชม

เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของ

อาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และ

ครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมือง

มรดกโลกท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดใน

สาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดก

โลก น้าท่านเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด 

รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ 

ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม 

ค่้า  *.*.*. อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก  ปราก - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

 
 

 

  

 

น้าท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้้าวัลตาวา อดีตที่

ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล ...น้าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่

สามารถมองเห็น  

3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้้าที่ท่านจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดที่ท่านจะเห็นยอด

แหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคาร

ส้าคัญๆ มากมาย ...จากนั้นน้าท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจ้าราชวงศ์ซ่ึง

สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม ....น้าท่านเดินลงจากปราสาทแห่ง

กรุงปรากที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลสที่ทอดข้ามแม่น้้าวัลตาวาสัญญาลักษณ์ท่ี

ส้าคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่ีเหล่าศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดง

และขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 

น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

15.55 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140/EK376 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.50-03.40+1 *.*.* 

 

วันทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 



 

 
 

 

อัตราค่าใช้จ่าย : 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่้ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่้ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

5-11ก.ย. /19-25 ก.ย.  

3-9 ต.ค. /10-16 ต.ค./17-23 ต.ค. 

7-13 พ.ย./22-28 พ.ย./29 พ.ย.-5 ธ.ค. 

3-9  ธ.ค. 

33,999.- 8,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้้ามันและ/หรือภาษีประกันภัย
การเดินทาง ** 

 
อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี 
เครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรง
กับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท้าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมือง
เดิม โดยบริษัทจะค้านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า  



 

 
 

 
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 
อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น้้าหนักเกินจากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร 
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูต 
ได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 



 

 
 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 



 

 
 

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นส้าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช้าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
 



 

 
 

 

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

- ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 

- ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

- และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 

- ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
 



 

 
 

 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

- 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหน ะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทน

ประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั งนี ” 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา่เชก 

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท้าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี
จ้านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก้าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ก้าหนด
ได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่าน
ละ 2,600 บาท  
 
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช้าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ้านวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**ส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท้ารายการเดิน
บัญชี ยอดเงินในบัญชีขั นต่้า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวี
ซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 



 

 
 

 
3.2.2. ถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส้าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ้า และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐานการท้างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-ส้าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท้าจดหมายชี้แจงว่าท้าไมไม่มี passport *** 



 

 
 

 
-กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 
ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ้าเป็นต้องเซ็น รับรองส้าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ้า 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส้าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 

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

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ้าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 

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

 

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  

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

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

 

อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและท่ีอยู่บริษัท / ต้าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท้างาน / วันเริ่มงาน /  

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



 

 
 

 

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

*กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด  

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

*กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบจองทัวร์ 

 

รายการทัวร์................................................................................วันเดินทาง....................................................................  

ชื่อผู้ติดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................  

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

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

จ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผู้ใหญ่.......................ท่าน / เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี................ท่าน) 

จ้านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด..............................ห้อง  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........) 

                รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ล้าดั

บ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



 

 
 

 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร    ไม่ทานเนื้อวัว             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ............................................................................................................. ................................... 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด......................... 

 

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

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