
 

โปรโมชั่น!! ยุโรปตะวันออกสดุคุ้มแห่งปี  
เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 

เดินทางโดยสายการบินไทย    
ปราสาทปราก  ทะเลสาบฮัลล์สตัท  พระราชวังเชรินบรุนน์ 
ล่องเรือแม่น ้าดานู้บ  ปราสาทบราทิสลาว่า  ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   10 - 17 พ.ย.60 
 

วันแรก กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย ประตู 2-3  

พบเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางทุกท่านด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิวนิค (เยอรมัน)-พิวเซน (สำธำรณรัฐเช็ค)-ปรำก 

00.50 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG-924  

06.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง  จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองพิวเซน Pilsen เมืองแห่งเบียร์ยีห่อ้ดัง Pilsener Urquell ของสำธำรณรัฐเช็ค (ใช้เวลำ



ประมำณ 3 ชั่วโมง) เมืองพิวเซนน้ี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเป็นเมืองที่ก าเนิดของเบียร์สตูรเก่าแก่

ที่สุดในโลก อยู่ทางเหนือของสาธาณรัฐเช็ก และมีโรงงานผลิตเบียร์พวิเซนเนอร์ที่รสชาตดีสุดของเช็ค ทั้งมี

โรงงานผลิตรถยนต์สโกด้า ปัจจุบันยังคงผลิตเบียร์สง่จ าหน่ายไปทั่วโลก 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปรำก นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐเช็ค  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเดิน

เล่นถ่ายรูปและชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามของกรุงปราก บนสะพำนชำร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา และนับว่า

เป็น 1 ในแลนด์มาร์คหรือสัญลักษณ์ที่ส าคัญของปราก จากน้ันน าท่านเดินสู่ จัตุรัสเมืองเก่ำ หรอื Old Town 

Square ที่ตั้งของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่ทุกๆ หน่ึงชั่วโมง จะมีนักท่องเที่ยวมายืนรอชมหน้าต่างที่เปิดออกมาแล้ว

ท่านจะได้เห็นเหล่านักบุญทั้ง 12 พระองค์  

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม International Prague หรือเทียบเท่า 
วันที่สำม ปรำก-เชสกี้ ครุมลอฟ (สำธำรณรัฐเช็ค)-ลินซ์ (ออสเตรีย) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นชมวิวสวยบนเนินเขา และเดินชมบริเวณรอบนอกของ ปรำสำทแห่งกรุงปรำก ชมบริเวณจัตุรัสด้านหน้า

ของมหาวิหารเซนต์วิตุสที่สวยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ผ่านบริเวณระเบียงด้านในของปราสาทที่ปัจจุบัน เป็นที่ท า

การของคณะรัฐบาลและท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากน้ันน าท่านออกเดินสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 

เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินเลน่ถ่ายรูปกับ เมืองเชสกี้ ครมุลอฟ เมืองตั้งอยู่บนคุ้งแม่น้ าวัลตาว่า อันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ใช้

ปกป้องเมือง ที่เป็นเมืองโบราณในยุคกลาง บ้านเรือนแต่ละหลังตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั มีสีสันสวยงาม

เหมือนสีลูกกวาด นอกจากน้ี เมืองเชสก้ี คลุมลอฟยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้วย น าท่าน

ถ่ายรูปด้านนอก ปรำสำทครุมลอฟ ที่สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1250 สิ่งที่ท าให้ปราสาทโดนเด่นคือหอคอยทรงกลมที่

สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพู มองเห็นได้จากทั่วเมือง จนได้เวลานัดหมายออกเดินทางต่อสู่ เมืองลินส ์Linz ใน

ประเทศออสเตรีย เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานู้บใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ค เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ

ออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของเขต Upper Austria อยู่ทางตอนเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ าดานูบ เป็นเมืองที่มี

ความโดดเด่นในด้านการผลิตเหล็กกล้า เครื่องจักนร  อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมืองน้ีมีการพัฒนาต่อมา

เรื่อยๆ นับตั้งแตส่มัยค่าโรมันซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญในอดีต 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Steingenberger Linz หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ลินซ์- ฮัลสตัท-เวียนนำ (ออสเตรีย) 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท Hallstatt เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัท ที่สวยงามและได้รับการบันทึกจากองค์การ

ยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบ

ทะเลสาบสู่จุดชมวิวที่สวยงาม และมีความเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธ์ิ ให้เวลาอิสระเดินเล่น

ถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดชมวิวที่สวยงาม และมีความเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสน

บริสุทธ์ิ เลือกถ่ายวิวสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน  



กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ นครเวียนนำ นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิคของ

โลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ ำ       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Austria Trend Evenhotel Pyramide หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้ำ เวียนนำ (ออสเตรีย)- บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมภายในของ พระรำชวังเชรินน์บรุนน ์ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์

ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่17 สร้างขึ้นด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซ่ึงเปน็สไตล์ท่ี

โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่  ทีค่รองอ านาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูป

อุทยานด้านนอกพระราชวัง และเลือกซ้ือของที่ระลึก ก่อนน าท่านเข้าชมภายในของ มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟ่น วิหาร

สไตล์โกธิกคู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1160  จากน้ันน าท่านสู่ ย่ำนถนนคนเดิน คำร์ทเนอร์สตรำเซ่ แหล่ง 

ช้อปปิ้งที่มีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ 

เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES, ROLEX, SWAROVSKI, ZARA และท่านจะได้ถ่ายรูปหรือเข้าไป

เดินในร้าน (เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้เวลำเลือกซื้อสินค้ำต่ำงๆ อิสระอำหำรกลำงวัน เพื่อให้ท่ำนมีเวลำช้

อปปิ้งมำกขึ้น) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต์ Budapest  เมอืงหลวงของ ประเทศฮังกำรี ซ่ึงได้

ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวฒัน ธรรมของชนเผ่าแมกยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิง่ใหญ่ รุ่งเรืองมา

นานกว่าพันปี บูดาเปสต์ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานู้บ” เพราะความงามของแม่น้ า รวมทั้ง

อาคารสองฝั่งแม่น้ าได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก   

ค่ ำ   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
       น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Mercure Buda หรือเทียบเท่า 

วันที่หก บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – พำร์นดอร์ฟ เอ๊ำท์เล็ต (ออสเตรีย) -บรำติสลำวำ (สโลวัค) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสู่ ป้อมชำวประมง Fisherman’s Bastion จดุชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ า
ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแมท
ทีอัส จากน้ันน าท่านน่ังรถผ่านชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างเชื่องระหว่างฝั่งบูดา และเปสต ์ก่อนน า
ท่าน ล่องเรือแม่น้ ำดำนู้บ ชมความงามของอาคารสองฝั่งแม่น้ า เช่นอาคารรัฐสภา ที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก 

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรำติสลำวำ Bratislava เมืองหลวงแห่งประเทศสโลวัคหรือสโลวำเกีย เมืองซ่ึงเป็นที่ตั้ง

ของรฐัสภาและรัฐบาลสโลวัค ถ่ายรูปกับโบสถเ์ซนต์มาร์ติน ย่านมหาวิทยาลัย, โรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ที่ล้วน

แล้วแต่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงส านักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเงิน

ขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจ านวนมาก เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยู่ใต้อ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรีย ฮังการี 

เยอรมัน จงึมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก 

(เยอรมันและภาษาอังกฤษ) และน าทา่นขึ้นสู่ จุดชมวิวของปราสาทบราติสลาวา ที่สามารถมองลงมาเห็นตวัเมือง 

และแม่น้ าดานู้บอันสวยงาม  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย สู่ 

McArthurGlen Designer  Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 



GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, , 

DIESEL , PRADA และอื่นๆ อีกมากมาย  (เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำ อำหำรค่ ำ อิสระตำม

อัธยำศัยภำยในเอ๊ำท์เล็ต)  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองบราติสลาวา จากน้ันเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Bratislava หรือ
เทียบเท่า 

วันที่เจ็ด บรำติสลำวำ (สโลวัค)  - เวียนนำ – สนำมบินเวียนนำ (ออสเตรีย) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกที่พัก และน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเวียนนำ เพื่อผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี - เช็คบัตร

โดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
13.30 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเวียนนำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 937  

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

05.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภำพ..  
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ไม่คำดคิดหรือมีผล

กับกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคัญ 

อัตรำค่ำบริกำรเดินทำง 

พักห้องคู่ท่ำนละ   49,999 บำท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ      6,000 บำท 
หมำยเหต ุ

***  อัตรำค่ำบริกำร ไม่รวมค่ำวีซ่ำ 3,300 บำท และค่ำทิป 1,600 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออก

เดินทำง) 

*** ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต่ ำ 30 ท่ำน *** 

*** บัตรโดยสำรของกำรบินไทยที่เสนอเป็นรำคำพิเศษไม่มีรำคำเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ ำมัน  ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มหลัง 21 ส.ค.2560 *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเพิ่ม ในกรณีที่สถำนฑูตปรับอัตรำ *** 

*** รำยกำรทัวร์นี้ไม่เหมำะส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีและผู้สูงอำยุที่ต้องนั่งรถเข็น *** 
***  โรงแรมในยุโรปที่บริษัทฯ จอง ไม่มีหอ้งสำมเตียง *** 

 อัตรำค่ำเดินทำงและตั๋วโดยสำรน้ีเป็นอัตรำรำคำพิเศษ  ดังน้ันหำกมีกำรออกตั๋วโดยสำรแล้วไม่สำมำรถขอ 
รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่ำนท่ีมีตั๋วของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสำรของทำงบริษัททัวร์  กรุณำแจ้งล่วงหน้ำ
เน่ืองจำกมีกำรเกี่ยวข้องกับกำรยื่นวีซ่ำ ซึ่งผู้เดินทำงไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำพร้อมคณะได้  

 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15 วัน ดังน้ันจึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำร
ส ำหรับกำรยื่นขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ท้ังน้ีเพื่อเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรขอวี
ซ่ำ 
 
 



อัตรำนี้รวมบริกำร 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี กรม

ธรรมพ์ 500,000 บาท (การเครมประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 

ส.ค.2560 และท่านต้องช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 

อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว 
 ค่าประกันสุขภาพ และทรัพย์สินสูญหายหรือค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุ

ร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซ้ือประกันเพิ่มเติมได้ 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรวมค่ำบริกำรและงำนแปลเอกสำรท่ำนละ 3,300 บำท ( อัตรำ ณ วันที่ 21 ส.ค.60 / ช ำระพร้อม

ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทำง) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเขตเมอืงเกำ่และพระรำชวังและคนขับรถ ท่ำนละ 1,600 บำท (ช ำระพร้อม

ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทำง) 

กำรช ำระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

กำรยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท างาน มิฉะน้ันบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้หมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียก
เก็บ 

 หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า 
มัดจ า หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

หมำยเหตุ  

1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ท าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 



3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด 

7. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

9. กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
น้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ
ค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

11. หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้พิจารณาก่อนการ
จองทัวร ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก 
2. ห้องพักส าหรับคณะที่มาด้วยกัน อาจจะไม่ติดกัน และโรงแรมจะไม่มหี้องพักแบบ 3 เตียง ท่ำนที่พักคนเดียว จะต้อง

ช ำระค่ำพักเดี่ยวเพิ่ม x,000 บำท  
3. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยยื่นขอวีซ่ำที่สถำนทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวม 15 วัน 

  

 ผู้ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำแสดงตัว,ถ่ำยรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถำนทูตหรือศูนย์ย่ืนวี

ซ่ำของสถำนทูตนั้นๆ ตำมวันและเวลำนัดหมำย ซ่ึงจะต้องมีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ และไม่สำมำรถ

ยืนยันได้หำกไม่มีกำรท ำนัดหมำยไว้ก่อน (วันและเวลำนัดหมำยเป็นไปตำมกฎและเง่ือนไขของสถำนทูต

นั้นๆ หรือศูนย์ย่ืนวีซ่ำประเทศนั้นๆ) 



 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงต้องขอควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ท้ังท่ี

ท ำงำนและบ้ำนและมือถือตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงและกรอกข้อมูลตำมใบกรอกข้อมูลท่ีแนบมำพร้อมกันน้ี  

ส่วนเอกสำรเกี่ยวกับด้ำนกำรท ำงำน, ใบเปล่ียนชื่อ, ใบเปล่ียนนำมสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่ำงๆ 

หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเป็นภำษำไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชน) กรุณำแนบฉบับแปลภำษำอังกฤษมำ

ด้วย  (ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรใช้แทนบัตรประชำชนไม่ได้)  ** เบอร์โทร.ท้ังท่ีท ำงำนและมือถือเป็นส่วนส ำคัญอย่ำง

ยิ่ง กรณีมีกำรติดต่อกลับจำกสถำนทูตเพื่อสอบถำมข้อมูลบำงประกำร กรุณำแจ้งให้ครบถ้วนและสำมำรถติดต่อ

ได้ ** 

12. หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 

13. รูปถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป เน้นขนำดใบหน้ำ (ขนำดรูปหน้ำเท่ำกับใน 
หนังสือเดินทำง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครื่องประดับ ** 

 

14. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
- กรณีเป็นเด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วย

และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

15. หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ท้ังเบอร์ท่ีท ำงำน, เบอร์บ้ำนและเบอร์มือถือ  
16. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
17. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
18. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
19. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 

20. หนังสือรับรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งชี้กำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 
- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น 
- กรณีมีอำชีพรับรำชกำร ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 
1 ชุด 

สัดส่วนใบหน้า 90% 



- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บ้ำน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพร้อมแสดง

ส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพือ่แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เก่ียวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รบัรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถ
สืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรอื นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเลก็  

 

21. หลักฐำนกำรเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวัแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรับสมุด

อัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่
มีชื่อเจ้าของบัญช ี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการ
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงนิพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 

*** สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี *** ท้ังน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล ำเนำ  

 

22. กรณเีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงท้ังกับบิดำและมำรดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ



เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เม่ือท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี

ท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านน้ันจะต้องมายื่นเด่ียว

และแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่

ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกับกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................     

 หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................ 

 วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......  แต่งงานจดทะเบียน   ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า     ....... หม้าย 

3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

 สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

 วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 

 รหัสไปรษณีย์ ....................    โทรศัพท์บ้าน .................................  โทรศัพท์มือถือ.................................   

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

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

ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) ................................โทรศัพท์......................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้าม)ี ............ 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย.................................ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................      

8.  ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปครั้งสดุท้ายหรือไม่    ........ ไม่เคย  ........ เคย (กรณีท่ีเคยให้ระบุวันท่ี) 

ต้ังแต่วันท่ี .............................. ถึงวันท่ี ...................................  รวม ........... วัน 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 


