
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

บินหรู บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)สะสมไมล์ได้50% น ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 

ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายท้า

ภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์

ฮับส์บูร์ก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี  ครุมลอฟ เมืองเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของ

ปราสาทแห่งปราก  

สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าดานูบท่ี 

เมนูพิเศษ!!! เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, ปลาเทราท์ย่างเกลือ 

ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 



 

 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียง(  
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

06 – 12 กุมภาพันธ์ 63 35,888 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 
/Infant  

50 % ของราคาทัวร์ 

  

12,500 31  

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

27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 63 37,888 12,500 31  

12 – 18 มีนาคม 63 37,888 12,500 31  

19 -25 มีนาคม 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 มิถุนายน 63 38,888 12,500 31  

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

** ราคาไม่ทัวร์รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท ** 

 

◼ FLIGHT: 

DEPARTURE:  TG936  BKK- VIE  01.30-07.00 

RETURN:         TG937  VIE - BKK  13.30-05.20 

 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั น 4 

ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai airways( โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 



 

 
 

 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เที่ยวบินที่ TG936  

  (บินตรงใช้เวลาในการเดินทาง 11ช.ม30นาที) 

 

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ฮัลลส์ตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก -สวนมิราเบล               อาหารเที่ยง,เย็น 

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท ์(Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  

เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื อที่1  พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง 

บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ถ่ายรูปที ่ฮัลล์ส

ตัทท์ สิ่งแรกที่ท าให้ฮัลล์สตัทท์ โดด

เด่นคืออากาศอันแสนบริสุทธิ์ เงียบ

สงบ ฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันโอบล้อม

เมือง  ทะเลสาบสี ฟ้ า  บ้ าน เรื อน

น่ารักๆ ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ลงมาตาม

แนวเขาและยังเป็น หมู่บ้านมรดก

โลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง

ที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา

และป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน

Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง 

ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่ง

ออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลส 



 

 
 

 

แควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เป็นเป็นสถานที่จัด

งานเทศกาลต่างๆด้วยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง72กม.1.30 

ช.ม) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ของ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าซาลซัค )Salzach) และ มีอาณาเขต

ติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท

(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนต์เรื่อง The Sound of Music 

ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้น น าท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden ) ภายในบริเวณวังมิรา

เบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรัลสแควร์ 

(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เป็นเป็นสถานที่จัดงาน

เทศกาลต่างๆด้วย   

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร มื อที่2 อาหารจีน 

  ทีพ่ัก: Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน Salzburg ติดงาน

แฟร์ หรือมีเทศกาลส้าคัญต่างๆ** 

 

วันที่สาม           เชสกี  ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค(                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื อที3่ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี  ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) (ระยะทาง 216 กม.3.30 ช.ม.) น าท่านชมเมืองที่

ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992  



 

 
 

 

(World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุค

กลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าท่านถ่ายรูป 

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าวอลตาวา (Vltava 

River)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน มื อที4่ อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 172 

กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรัฐเชค เมืองแห่ง

ปราสาทร้อยยอดตั้ งอยู่ ริมสองฟากฝั่ ง 

แม่น้ าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่

แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็น

เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ เ มื อ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น

สาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักร

โบร าณ  คื อ  อาณาจั ก ร โบ ฮี เ มี ย  และ

อาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ถ่ายรูปคู่ สะพานชาร์สล์ (Charles 

Bridge) เป็นสะพานคนเดินท าจากหิน สะพานสีคล้ าทะมึน อายุกว่า 600 ปี มีรูปปั้นต่างๆ ตลอดสองข้างของ

สะพานต่างสีต่างสมัยกัน โดยที่วิวทิวทัศน์ข้ามแม่น้ า Vlatava ก็ดี รูปปั้นก็ดี ตัวบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ าก็ดี ชม

โบสถ์พระแม่ (Church of Our Lady Before Týn) เป็นสถานที่ส าคัญในเขตเมืองเก่าของเมือง และเป็น

โบสถ์หลักของเขตเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นอีก

จุดไฮไลท์หนึ่งในย่านเมืองเก่าของกรุงปราก นาฬิกานี้ถูกติดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนั้นได้ท าการ

ปรับปรุงซ่อมแซมนาฬิกานี้โดยเดอะมาสเตอร์ ฮานาส (The Master Hanus)  ปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้นอกจาก

จะดูสวยงามแล้ว ก็ยังใช้งานได้ดี 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า มื อที5่ อาหารท้องถิ่นเมนู  เป็ดสไตล์โบฮีเมียน 

  ทีพ่ัก:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 
 

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในกรุงปราก ติดงานแฟร์ 

หรือมีเทศกาลส้าคัญต่างๆ** 

 

วันที่ส่ี              ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย(  – ปราสาทบราติสลาว่า         อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื อที่6 

น าท่ าน เ ข้ าชมปราสาทแห่ งปราก

(Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตั้ งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่  9 ในสมัย

เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธิบดีมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ 

วิ ตั ส (St.Vitus Cathedral) (กรณี มี พิ ธี

ภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้

เข้าชม( อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่

ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์

ส าคัญใน  อดีต  เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชม

พระราชวังหลวง(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชาย

โบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวาง

จ าหน่ายอยู่มากมาย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน มื อที่ 7 อาหารจีน 

บ่าย น าเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 

329 กม 4.45 ชม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศสโลวาเกีย  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่บริเวณ

พรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับ

พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น น าท่านเดินทางไป  



 

 
 

 

ปราสาทบราติสลาว่า(Bratislava castle) (ถ่ายรูปด้านนอก)ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา

ร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ าดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการ

ก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ และอิสระเดินเล่นถ่ายรูป 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า มื อที่8 อาหารจีน  

ที่พัก:  Holiday Bratislava 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมในบราติสลาว่าติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาล**  

 

วันที่ห้า  เวียนนา (ออสเตรีย( - Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง Hofburg- มหาวิหาร

เซนต์สตีเฟ่น - ถนนคาร์เนอร์สตรีท                                                                            อาหาร เช้า, - , เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื อที่9 

น าท่านเดินทาง สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็น

เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ แหล่งช้อปปิ้งสุดหรู และ

สวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง Designer 

Outlet Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบ

รนด์ เนมมากมาย อาทิ  เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวัน

ตามอัธยาศัย  

บ่าย  จากนั้น เดินทางไปน าท่านชมภานใน 

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย โดยในแต่ 



 

 
 

 

ละปีจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี้หลายล้านคนชื่นชม

การตกแต่งอันหรูหราในแต่ละห้องของพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งเคยเป็นที่พ านักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ์ 

โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาและบรรดาผู้ปกครองแห่งประเทศออสเตรียพระองค์อ่ืนๆ 

 จากนั้นน าท่าน ถ่ายภาพด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจ

กลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พ านักและท าเนียบของ

ประธานาธิบดีออสเตรีย และยังเป็นพระราชวังที่

เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุกว่า 

600 ปี พระราชวังแห่งนี้  เคยเป็นที่ประทับของ

จักรพรรดิในราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ตั้งแต่พระองค์แรก

จนถึงพระองค์สุดท้าย  ก่อนที่จะเข้าสู่ ยุคของ

สาธารณรัฐออสเตรียในเวลาต่อมา สมควรแก่เวลา 

น าท่านถ่ายภาพด้านนอก มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 

(St.Stephens Cathedral(  เ ป็ น สั ญลั ก ษ ณ์ ที่

ส าคัญอย่างหนึ่งของเมืองเวียนนา โบสถ์แห่งนี้เรียก

ได้ว่าเป็นทั้งผลงานศิลปะเชิงศาสนา และเป็นโบสถ์

ที่ส าคัญที่สุดของออสเตรีย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกใช้

จัดงานของรัฐและพิธีทางศาสนาอ่ืนๆ ในหลายๆ 

วาระ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1147 เพ่ืออุทิศแด่นักบุญสตีเฟ่น โดยสร้างตาม

สถาปัตยกรรมยุ โรปแบบโกธิค  (Gothic) ที่ ให้

ความรู้สึกน่าเกรงขาม และโรมานเนสก์ (Romanesque) ที่อ่อนช้อยงดงาม องค์ประกอบในสไตล์โกธิคส่วน

ใหญ่ของอาคาร เช่น หอคอย สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 อิสระให้ท่านได้ช๊ปปิ้งที่ ถนนคาร์เนอร์

สตรีท (Karntner Strasse) ป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายส าคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

ต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่จะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาท ิเสื้อผ้าแบรนด์เนม

ยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,ร้านขนมเวเฟอร์ จาก 

Manner Schnitten,  และอีกมากมาย อีกท้ังเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ 



 

 
 

 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า มื อที่10 อาหารท้องถิ่น 

หลังอาหารน้าท่านเดินทางเข้าที่พัก  

   ที่พัก: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรือระดับใกล้เคียง  

                      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในเวียนนาติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาล**  

 

วันที่หก         ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา                                                                     อาหาร เช้า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื อที่11  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

10.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนาเช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านท้าคืนภาษี (Tax 

Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 

 

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

05.30+1 น. คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 



 

 
 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การจองทวัร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า หน้า3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ **  กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการนี รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้)  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพัก
เมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**    
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  



 

 
 

 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว 
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบื องต้น ดังนี   
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-
80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 
ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

6.อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  
7. ไม่รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น  4,000 บาท 
 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน( และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว ( 



 

 
 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครอง ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยวที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG 
ได้  กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 



 

 
 

 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น( Czech Republic( 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่าวันท้าการ 15-10  

 **ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  ** โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้า

ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

 (ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดง

ต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

 **ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   )ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 

 

 



 

 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม) ถ้ามี (ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาทะเบียนหย่า/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถ้าเคยมี การเปลี่ยน( 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมหีนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน )พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดามารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ- ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



 

 
 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 นากรณีเป็นแม่บ้ ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

5. หลักฐานการเงิน 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า  )บัญชีส่วนตัว( 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่ าเสมอ ( และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

    5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มี) เดือน 6

(ออก สม่ าเสมอ-ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า 

 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ีน้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-

เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Book Bank( หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement( 



 

 
 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2  วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีท่่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 



 

 
 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น !! 

พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ้าเป็นต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง(  

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชื่อ - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ (   ............................................................................................ ........ 

2 .ชื่อ -  สกุลเดิม )ตอนเกิด  (    ......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญิง 

4 .ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  )ภาษาอังกฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

ที่อยู่ .5พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

6. โทรศัพท์มือถือ )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพท์บ้าน )ถ้ามี( ..........................................  

7 .อาชีพปัจจุบัน ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน ( ......................................................................  



 

 
 

 

8 . ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการค้าขาย  โปรดระบุอย่างชัดเจน( 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ท างาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ....................... ............อีเมล์ ..........................  

9. รายได้ต่อเดือน  ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ     ⃣      โสด    ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

  ⃣     หย่า   ⃣     ม่าย   ⃣     อยู่กินฉันสามี -ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 

11.  ชื่อ -สกุลคู่สมรส )ถ้ามี  ............................................. (วั น/เดือน/ปี เกิด ................  สถานที่เกิด  .....................  

21.  ชื่อ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดือน/ ปี เกิด ................. สถานที่เกิด  ......................  

31.  ชื่อ -สกุล ของมารดา   ..................................................วั น/เดือน/ปี เกิด ................  สถานที่เกิด  ......................  

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ )ถ้ามี (โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต  ..................... วันออก  ..................... วนัหมดอายุ  .................. ออกให้ ณ ประเทศ  ...................  

15 . ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านม า หรือไม่ )โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................( 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 



 

 
 

 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ (  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

     ไม่เคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ( .................................................................  

18 .ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ  

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ................................................... .......... 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ................................................... ......... 

   เงินสด 

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต          

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 



 

 
 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 


