
 

   
    
 
 

 

รหัสทัวร B2B1901230 
ทัวรออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (BR) 
ลองเรือแมน้ําดานูบ   พระราชวังเชินบรุนน   ซาลสบวรก   ปราสาทแหงปราก 
พระราชวังฮอฟเบิรก   ฮัลสตัท   เชสกี้ ครุมลอฟ 
 

 



 

   
    
 
 

 

 กําหนดการเดินทาง   
วันที่   5-12 , 14-21 ก.ย. 62 49,900.- 
วันที่   5-12 ต.ค. 62 52,900.- 
วันที่   19-26 ต.ค. 62 49,900.- 
วันที่   2-9 พ.ย. 62 49,900.- 

เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพ      

2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – 
พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก  O O 

MERCURE 
CENTRALE 
หรือเทียบเทา 

3 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท –  
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก บูเดโจวิซ O       O O 

 
SPA HOTEL 

VITA 
หรือเทียบเทา 

4 เชสเก บูเดโจวิช – คารโลวี วารี – 
ปราก O O   O   DUO 

หรือเทียบเทา 
5 ปราสาทแหงปราก – บราติสลาวา O O O FALKENSTEINER 

หรือเทียบเทา 

6 
บราติสลาวา – Outlet –  
กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้า
ดานูบ 

O X O 
EXPO 

CONGRESS 
หรือเทียบเทา 

7 บูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – 
เวียนนา – สนามบิน O O   

10 กรุงเทพ     



 

   
    
 
 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก 
02.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ BR 061 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 2 พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
02.45 น. และจะถึงเวียนนาเวลา 08.25 น. *** 

08.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 
2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เดินทางสูกรุงเวียนนา 
(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จากน้ันนําเขาชมความ
งดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวน
หองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวัง
ฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของ
ฝร่ังเศส 



 

   
    
 
 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปน

บานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกอง
โลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่
ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปน
ฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The 
Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE CENTRALEหรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3  ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก บูเดโจวิซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 

ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 



 

   
    
 
 

 

แ ล ะ เป น พื้ น ที่ ม ร ด ก โล ก ข อ ง  UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความ
ฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย 
 

 นํ าท าน เดิ นท างสู เมื อ งม รดก โลก เชสกี้  ค รุมลอฟ  (Cesky 
Krumlov) นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.
1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา 
ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึง
ของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่ง
สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่ง
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�ง
ตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกา
กลางเมือง นําทานเดินทางสู เมือง เชสเก  บู เดโจวิซ (Ceske 
Budejovic) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SPA HOTEL VITA หรือเทียบเทา 



 

   
    
 
 

 

วันที่ 4 เชสเก บูเดโจวิช – คารโลวี วารี – ปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อ

วาเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปด
สไตลโบฮีเมียน) 

บาย 
 
 

นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะ
มาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญ
ทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะเปนแกวพอรซเลนที่
มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) 
เมื องหลวงของประเทศสาธารณ รัฐ เชก  อดีต เมื องหลวงของ
สาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมือง
เกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมือง
หลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอก
เวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ใหทานได
เลือกซื้อสนิคาพื้นเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนม อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน 



 

   
    
 
 

 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DUO หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ปราสาทแหงปราก – บราติสลาวา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบน

เนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหง
ราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป 
ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงาม
สงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหา
วิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลที่ 4 โปรดให
สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญใน
อดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับ
อณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน
หน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชาย
โบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) 
ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนํา
ทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขาม
แมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 
สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง



 

   
    
 
 

 

ราวสะพานกวา 30 องค 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าดานูบ
ที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FALKENSTEINER หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 บราติสลาวา – Outlet – กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้าดานูบ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อ า ทิ  เ ช น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย*** 
เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับ
วันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

   
    
 
 

 

 นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง
บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) 
ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการ
ขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติด
อันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมนํ้า
ดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการี
ในชวง 600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความ
ตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ 
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่
สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษ
เชนกัน 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก EXPO CONGRESS หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 บูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรม

โบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ 



 

   
    
 
 

 

แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคย
ใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อ
โบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมือง
หลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสี
สวยงามอันเปนจุดเดนที่ สุดในศตวรรษที่  15 ถัดจากโบสถ เปน
อนุสาวรีย ของพระเจาสตี เฟ�นที่  1 พระบรมรูปทรงม า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชม
ความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.
1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน นําเดินทางขามพรมแดน เช็ก-
ออสเตรีย สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไม
แหงออสเตรีย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําทานผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสราง
ขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955 ผาน
ชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคย



 

   
    
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 
จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 

15.00 น. นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการ
ทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคา
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ BR 062 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 2 พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 18.25 น. และจะถึงเวียนนาเวลา 10.30 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพ 
10.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 



 

   
    
 
 

 

โปรแกรม : ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

5-12 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,900 7,900.- 
14-21 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,900 7,900.- 
5-12 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 27,900 7,900.- 

19-26 ต.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 23,900 7,900.- 
2-9 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 24,900 5,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดย อัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
 



 

   
    
 
 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
6.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกใน  การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  

  3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
  4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
  5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
  6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
  7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
   8.  คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
   9.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 



 

   
    
 
 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
     1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

  2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
  3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
  4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
  5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
  6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
  7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง



 

   
    
 
 

 

สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทาง
ของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง 
ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

   
    
 
 

 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวี
ซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 
 



 

   
    
 
 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 



 

   
    
 
 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงาน
เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู



 

   
    
 
 

 

ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข 
และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู เดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจาย
เอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
 



 

   
    
 
 

 

3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 



 

   
    
 
 

 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 



 

   
    
 
 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ          โสด                 แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู

มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

   
    
 
 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ 

ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................... 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

   
    
 
 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


