
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่
ถา่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรุงเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบ
รนุน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยี  กรุงปราก ชมความงดงาม
อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานูบที ่

เมนูพเิศษ!!! เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ปลาเทราทย์า่งเกลอื 

วนัแรก         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู

4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (Thai airways) โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เทีย่วบนิที ่TG936  

  (บนิตรงใชเ้วลาในการเดนิทาง 11ช.ม30นาท)ี 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์รูก์ -สวนมริาเบล               อาหารเทีย่ง,เย็น 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  

เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  พเิศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 



บา่ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ ถ่ายรูปที ่ฮลัลส์ตทัท ์สิง่แรกทีท่ าให ้

ฮัลลส์ตัทท ์โดดเดน่คอือากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์เงยีบสงบ ฉาก

หลังเป็นภูเขาสูงชันโอบลอ้มเมอืง ทะเลสาบสฟ้ีา บา้นเรือน

น่ารักๆ ลดหลั่นเป็นชั ้นๆ ลงมาตามแนวเขาและยังเป็น 

หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยู่

รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน

Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็น

ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ  UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ่ายรูปสวยๆที่

เซ็นทรลัสแควร ์(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นดว้ยรูปป้ันโฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็น

สถานทีจ่ัดงานเทศกาลต่างๆดว้ยจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทาง72

กม.1.30 ช.ม) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ

ออสเตรยี เนนิภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชมเมอืงซาลบูรก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรม

บาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบรเิวณเมืองเก่าจงึไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค )Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขา

แอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus 

Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนต์

เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่

ยิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนั้น น าท่านชมสวนมริาเบล 

(Mirabell garden ) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ที่มี

การจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ใหท้่านเก็บ

บันทึกภาพประทับใจ ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรลัส

แควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุ รัส

กลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรูปป้ันโฮลีท่รนิติี้ เป็นเป็น

สถานทีจ่ัดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ อาหารจนี 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Salzburg ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 
น าท่ านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ  (Cesky 
Krumlov) (ระยะทาง 216 กม.3.30 ช.ม.) น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่
วา่เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืง
น้ีตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคาร
เก่าแก่ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ้น
ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าท่านถ่ายรูป 
ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava River)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที4่ อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่กรุงปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.

ม.) สาธารณรฐัเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยู่รมิ
สองฟากฝ่ัง แมน่ ้าวัลตาวา ผา่นชมทวิทัศนธ์รรมชาตทิีแ่สน
งดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค  ประกอบดว้ยสอง
อาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักร
โมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดก
โลก ถ่ายรูปคู่ สะพานชารส์ล ์(Charles Bridge) เป็น



สะพานคนเดนิท าจากหนิ สะพานสคีล ้าทะมนึ อายุกว่า 600 ปี มรูีปป้ันต่างๆ ตลอดสองขา้งของสะพานต่างสตี่าง
สมัยกัน โดยที่ว ิวทิวทัศน์ขา้มแม่น ้ า Vlatava ก็ดี รูปป้ันก็ดี ตัวบา้นเรือนสองฝ่ังแม่น ้ าก็ดี ชมโบสถพ์ระแม ่
(Church of Our Lady Before Týn) เป็นสถานทีส่ าคัญในเขตเมอืงเกา่ของเมอืง และเป็นโบสถห์ลักของเขต
เมอืงเกา่มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 ชมนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) เป็นอกีจุดไฮไลทห์นึง่ในยา่น
เมอืงเก่าของกรุงปราก นาฬกิาน้ีถูกตดิตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนัน้ไดท้ าการปรับปรุงซ่อมแซมนาฬกิาน้ี
โดยเดอะมาสเตอร ์ฮานาส (The Master Hanus)  ปัจจุบันนาฬกิาเรอืนน้ีนอกจากจะดสูวยงามแลว้ ก็ยังใชง้านไดด้ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที5่ อาหารทอ้งถิน่เมน ู เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน 

   ทีพ่กั:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในกรงุปราก ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

น าท่านเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บน
เนินเขาตัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่ง
ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมี

พธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวหิาร
สไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดให ้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญใน  
อดตี  เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงั
หลวง(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 
แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึวางจ าหน่ายอยูม่ากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่7 อาหารจนี 

บา่ย น า เดินท างสู่  ก รุ งบ ราติส ล าว่า  (Bratislava) 
(ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงที่
ใหญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า
ดานูบที่บรเิวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และ
ฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น 
น าท่ าน เดินท างไป  ป ราส าทบ ราติส ล าว่ า
(Bratislava castle) (ถ่ายรูปดา้นนอก)ซึง่เป็นอาคาร
ทรงสีเ่หลี่ยมผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ัง
แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่
เคยถูกเพลิงไหมเ้สียหายจากนั้นมีการก่อสรา้ง
เรื่อยมา และมีการก่อสรา้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-
1964 ซึง่ทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่น้ี และอสิระเดนิเลน่ถา่ยรูป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่ อาหารจนี  

ทีพ่กั:  Holiday Bratislava 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 

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

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น - ถนนคารเ์นอรส์ตรที                                                                 อาหาร เชา้, - , เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

น าท่านเดนิทาง สูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง

ที่เต็มไปดว้ยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรู และ

สวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย ระหว่างทางแวะใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง Designer Outlet 

Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม

มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL แล ะอื่ น ๆอี ก

มากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  



บา่ย  จากนัน้ เดนิทางไปน าท่านชมภานใน พระราชวงัเชนิบรนุน ์

(Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่

ใหญ่ ที่ สุ ด ในป ระเท ศออส เต รีย  โด ยในแต่ ล ะ ปี จ ะมี

นักท่องเทีย่วหลั่งไหลมาชมมรดกโลกทีไ่ดรั้บการยอมรับจาก

นานาประเทศแห่งน้ีหลายลา้นคนชืน่ชมการตกแต่งอันหรูหรา

ในแต่ละหอ้งของพระราชวังเชนิบรุนน์ ซึง่เคยเป็นทีพ่ านักของ

สมเด็จพระจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดนีิมา

เรยี เทเรซาและบรรดาผูป้กครองแหง่ประเทศออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ 

 จากนัน้น าท่าน ถา่ยภาพดา้นนอก พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg 

Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรยี ส่วนหนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบ

ของประธานาธบิดีออสเตรีย และยังเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก มอีายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งน้ี เคยเป็นที่

ประทับของจักรพรรดใินราชวงศฮ์อฟบวรก์ ตัง้แต่พระองคแ์รกจนถงึ

พระองคส์ุดทา้ย ก่อนที่จะเขา้สู่ยุคของสาธารณรัฐออสเตรียในเวลา

ต่อมา สมควรแกเ่วลา น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวหิารเซนตส์ตี

เฟ่น (St.Stephens Cathedral) เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่

ของเมืองเวียนนา โบสถ์แห่งน้ีเรียกไดว้่าเป็นทั ้งผลงานศิลปะเชิง

ศาสนา และเป็นโบสถท์ี่ส าคัญทีสุ่ดของออสเตรีย โดยสถานทีแ่ห่งน้ี

ถกูใชจั้ดงานของรัฐและพธิทีางศาสนาอืน่ๆ ในหลายๆ วาระ มหาวหิาร

เซนตส์ตีเฟ่นสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1147 เพื่ออุทศิแด่นักบุญสตีเฟ่น 

โดยสรา้งตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธคิ (Gothic) ทีใ่หค้วามรูส้กึ

น่าเกรงขาม และโรมานเนสก์ (Romanesque) ที่อ่อนชอ้ยงดงาม 

องคป์ระกอบในสไตลโ์กธคิสว่นใหญ่ของอาคาร เชน่ หอคอย สรา้งขึน้

ระหวา่งศตวรรษที ่14 และ 15 อสิระใหท้า่นไดช้ป๊ป้ิงที ่ถนนคารเ์นอร์

สตรที (Karntner Strasse) ป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุงเวยีนนา มีหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้

ตา่งๆ เรยีงรายตลอดสองขา้งถนน ทีจ่ะตอ้งถกูใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอด

นิยม สินคา้แบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,รา้นขนมเวเฟอร์ จาก Manner 

Schnitten,  และอกีมากมาย อกีทัง้เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่0 อาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

                      (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในเวยีนนาตดิงานแฟร ์ หรอืมี
เทศกาล**  

 

วนัทีห่ก         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา                                                                                    อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่1  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนาเช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้่านท าคนืภาษี (Tax 

Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937 
 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.30+1 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

)ไมเ่สรมิเตยีง (  
พกัเดีย่วเพิม่ 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 4,500 บาท ** 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 +4,500บาท =29,500 บาท 
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ **  กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว 
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 



คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  4,500 บาท 
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ดัจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครอง ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  
โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทัมากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั
เฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 



 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้) Czech Republic ( 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10 -วนัท าการ 15 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  ** โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า  6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2- 3 อใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่หนา้ เพื่  )หากมอีายุไมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

 (จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทีหากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

 **หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยี นบา้นของท่าน 
)พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง-
ไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค. 0403(, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, )คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 



4. 5  กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่
ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกนักับสาม ี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้ายจากสาม)ี  Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 
ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้( 
 

4. 6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า  )บัญชสีว่นตัว( รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สม ่าเสมอ ( และมยีอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5. 2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง )Sponsor Letter( พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัต)ิ เดอืน 6
(ออก สม ่าเสมอ-การเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 
 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-
เทา่นัน้!! กรุณาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์   ) Book Bank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด  ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 

 

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

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ/ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเชก็) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

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

3 .เพศ    ชาย           หญงิ 



4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาอังกฤษ(  

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

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

ทีอ่ยู ่.5พ านักปัจจุบัน  กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ)  

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

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

6.โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบ์า้น  )ถา้มี(  ................... .......................  

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

     ต าแหน่งงาน  )ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน (  ......................................................................  

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ....................... .......................................................................................... ..........................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  .............. ......... ............อเีมล์  ...................... ....  

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

10 .สถานภาพ       ⃣   โสด    ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน (  

   ⃣   หยา่    ⃣   มา่ย   ⃣    อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา       ⃣   แยกกันอยู ่

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ  หรอืไม ่)ถา้ม ี (โปรดระบ ุ

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

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นม า หรอืไม ่)โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................ ( 

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  )กรุณาระบวุัน /เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (   ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

      เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............. ...................................... .......... 

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

   เงนิสด 

 

หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต          
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 



 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 
เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน )ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/ส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 


