
 

 

รหัสทัวร DKC1901932 
ทัวรยุโรป เชค ออสเตรีย สโลวคั ฮังการี 7 วัน 4 คืน (QR) 

 

เชค : ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตวิตุส หอนาฬิกาดาราศาสตร สะพานชารลสเชสกี้ครุ
มลอฟ 

ออสเตรีย : ฮัลสสตัท เมืองริมทะเลสาบ, เวียนนา พระราชวังเชิรนบรุนน พระราชวงัฮอฟบวรก 
โบสถเซนตสตีเฟ�น 

สโลวัค : บราติสลาวา นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ปราสาทบราติสลาวา 

บูดาเปสต : ฮีโรสแควร หมูบานประมง 

ชอปปم�ง!! พารนดอรฟเอาทเล็ท หลากหลายแบรนดดัง 

(พัก เชค 1 คืน / ออสเตรีย 1  คืน / สโลวัค 1 คืน / บูดาเปสต 1 คืน) 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู8 

เคานเตอรQ  
สายการบินกาตาร(QR) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัท คอยใหการตอนรับ 

21.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินที่ QR 835 

วันท่ี 2 ปราก(เชค) - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิตุส – เขตเมืองเกา - หอนาฬิกา
ดาราศาสตร – สะพานชารลส –เชสกี้บูเดโจวชิ 

00.50 น.  เดินทางถึงประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 

02.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงปราก ประเทศเชค โดยเท่ียวบินที่ QR 289 

06.55 น.  เดินทางถึง กรุงปราก ประเทศเชค ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและ
ผานศุลกากรเปนทีเรียบรอยแลว 

 
นําทานออกเดินทางโดยรถโคชมาตรฐานยโุรปสู กรุงปราก นครหลวงแหง
สาธารณรัฐเช็ค เจาของฉายาเมืองแหงปราสาทรอยยอด ท่ีครัง้หน่ึงเคยเปน
ศูนยกลางแหงอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ / นําทานสูบริเวณ เขตปราสาทแหงกรุง
ปราก อดีตท่ีต้ังของพระราชวังหลวงแหงกษัตริยโบฮีเมีย ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�ง
แมน้ําวัลตาวา ปจจุบันใชเปนที่ทําการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของ
สาธารณรัฐเช็ค นําทานถายรูปกับทหารรักษาการณ ผานชมบริเวณดานหนาของ 
มหาวิหารเซนตวิตุส ท่ีสวยงามดวยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกวางของอดีต
พระราชวังหลวงและเกบ็ภาพวิวอันสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาท
ปราก จากน้ันนําทานเดินลงจากตวัปราสาทสู สะพานชาลส ท่ีสรางทอดขามแมน้ําวัล



 

 

ตาวา สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14  ถือวาเปนสัญลักษณของกรงุปรากท่ีนักทองเท่ียว
จดจําไดมากที่สุด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินตอไปยัง เขตเมืองเกา (OLD TOWN SQUARE) ท่ีต้ังของ หอนาฬิกา
ดาราศาสตร ท่ีเกาแกที่สุดในโลกท่ียังใชงานไดอยูจริง ใหทานเดินเลนชมบรรยากาศ
อันสวยงามบริเวณจัตุรัสท่ีมีรานคาแบรนดเนม รานเครื่องแกว  รานขายของที่ระลึก 
รานกาแฟ รานไอศกรีมมากมาย / นําทานเดินทางสู เมืองเชสเกบูเดโจวิช เมืองที่ได
ช่ือวาเปนแหลงผลิตเบียรที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเชค ต้ังแตป 1895 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SPA HOTEL VITA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 เชสกี้บูเดโจวชิ – เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสสตัท (ออสเตรีย) – ลินซ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองทองเท่ียวยอดนิยม
อันดับสองของประเทศ ตัวเมืองต้ังอยูบนคุงแมน้ําวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 
ไดรับการบันทึกจากยูเนสโกใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกดวย / นําทาน ถายรูปกบั 
ปราสาทครุมลอฟ ท่ีต้ังอยูบนเนินเขา ซึ่งสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1250 ส่ิงที่ทําให
ปราสาทโดดเดนคือ หอคอยทรงกลม ท่ีสรางขึ้นจากหินออนสีชมพู มีกล่ินอายของ
ศิลปะแบบไบเซนไทน ท่ีมองเห็นไดจากทั่วเมือง ใหทานไดชมวิวของเมืองแบบพา
โนรามาท่ีทานจะไดภาพประทับใจกบัเมืองสุดสวยแหงน้ี   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองฮัลสตัดด เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด ท่ีสวยงามและ
ไดรับการบันทึกจากองคการยูเนสโก ใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลก / นําทานเดินเลน



 

 

ชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสูจุดถายรูปมุมมหาชนท่ี
นักทองเท่ียวตองเดินขึ้นไปเก็บภาพท่ีมุมโคงสวยของฮัลสตัดด อิสระใหทานเดินเลน
ด่ืมด่ํากับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ ระดับ4ดาวหรือ
เทียบเทา 

วันท่ี 4 ลินซ – พารนดอรฟเอาทเล็ท – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานออกเดินทางสู พารนดอรฟเอาทเลท เอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดในออสเตรีย ต้ังอยู
บนรอยตอของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย  สโลวัค และฮังการี ใหเวลาทานเดินเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนมในราคาพิเศษตามอัธยาศัย 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ 

บาย  นําทานเดินทางตอสู กรุงบราติสลาวา นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวคั / นําทานข้ึน 
ชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวา ท่ีทานจะไดเห็นตัวเมืองบราติสลาวาท่ีต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําดานูบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCURE BRATISLAVA CENTRUM ระดับ 4 
ดาวหรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 บราติสลาวา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมเมือง  – บูดาเปสต (ฮังการี) – ฮีโรสแควร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 



 

 

 
นําทานน่ังรถผานชมอาคารเกาแกบริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ อาทิ ศาลาวา
การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา พระราชวังหลวงฮอฟบวรก จัตุรัสมาเรียเทเร
ซา  แวะถายภาพสวยๆกับ บิดาแหงเพลงวอลทซในสวนสตรัทพารค / นําทาน 
ถายรูปดานนอกกบัพระราชวังเชรินนบรุนน พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสบูรก
ท่ีสรางมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 17 ดวยศิลปะสไตลบาร็อก และตกแตงภายนอก
ดวยสีเหลือง ซ่ึงเปนสไตลท่ีโปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาผูยิ่งใหญที่ครอง
อํานาจอยางยาวนานถึง 40 ป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองบูดาเปสต(BUDAPEST) นครหลวงแหงสาธารณรัฐ
ฮังการี ดินแดนแหงความภาคภูมิใจของชนเผาแม็กยาร ท่ีมีอารยธรรมอันยิ่งใหญ
ต้ังแตสมัยโรมัน โดยตวัเมืองมีแมน้ําดานูบไหลผาน ทําใหถูกแบงออกเปนสองฝم�ง คือ
ฝم�งปราสาท ท่ีเรียกวา “บูดา” และฝم�งเมืองใหมท่ีขยายออกมา เรียกวา “เปสต” ซึ่ง
เปนท่ีมาของคําวา “บูดาเปสต”  ในปจจุบันมีประชากรอยูหนาแนนมากกวา 3 ลาน
คน / นําทานไปยัง ฮีโรสแควร (HERO SQUARE) สถานท่ีแหงน้ีเปนลานโลงกวาง
ขนาดใหญ ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ต้ัง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการกอต้ัง
อาณาจักรฮังการีครบรอบ หน่ึงพันป เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย เปนท่ีต้ังของรูป
หลอเทวทูตกาเบรียล อันเปนสัญลักษณของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เปนดั่งหลัก
ของอาณาจักร ฮังการี เชิญทานถายภาพตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPESTระดบั 4 
ดาวหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันท่ี 6 บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานสู ป�อมปราการชาวประมง(FISHERMAN BASTION) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน้ําดานูบไดอยางดี ป�อม
แหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงแม็กยาร ท่ีชวยกันตอสูป�องกัน
ขาศึกที่เขามารุกราน จากน้ันใหทานไดถายรูปดานนอกศาสนสถานคาธอลิคเกาแก ท่ี
สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษท่ี 11 ถือเปนโบสถที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ หลังจาก
น้ัน / นําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบ แมน้ําสายสําคัญของทวีปยุโรป ท่ีมีความยาว
มากกวา 2,800 กิโลเมตร ใหทานไดเพลิดเพลินกับสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ที่เรียง
รายริมสองฝم�งแมน้ํา  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ หน่ึงในแลนดมารคที่
สําคัญของบูดาเปสต  รวมถึง อาคารรัฐสภา ท่ียิ่งใหญที่ทุกคนยกยองวาเปนอาคาร
รัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอน
เดินทางกลับ 

16.20 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยเท่ียวบินที่ QR 200 

23.35 น.  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน 

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
01.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ QR 834 

12.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

04 - 10 Dec 2019  39,999 39,999 38,999 15,000 8,500 

หมายเหตุ 

ราคาเด็กต่ํากวา2 ป ไมรวมวีซา ทานละ 15,000 บาท*** 

**คณะเดินทางไดเม่ือมีผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป** 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว
Single ,หองคูTwin/Doubleหองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน TRADITIONAL BUILDING หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 



 

 

** ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน แตทานประสงคท่ีจะเดินทาง อัตราคาบรกิารอาจมีการ
เปล่ียนแปลง (ไมต่ํากวา 25 ทาน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม 

- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับพรอมคณะ สายการบินกาตาร(QR)ช้ันประหยัด 

- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 

- คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

- คารถรบั – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช่ัวโมงตอวัน) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 



 

 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 

- คาภาษมูีลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ี
เหลือ 

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวม
เดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

ในการยื่นขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 



 

 

ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอยืน่คํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไป
ทองเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 
วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกบัสายการ
บินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและ
จะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกบัทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเกบ็ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 15 วัน 

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต 
หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมด
ท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็คาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

หลักฐานการยื่นวีซาเชค 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยยื่นขอวีซาท่ีสถานทูตเชค)  ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนน้ิวมือ ท่ีศูนยยื่นวีซาของสถานทูต ตามวันและ
เวลานัดหมาย 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

-โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ีกองหนังสือ
เดินทาง 



 

 

-หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพ่ือป�องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนที่เคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจบัุน วีซา
อเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาแนบมาดวยเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวีซา ** 

 
2.รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ  (ขนาดรูปหนาเทากับใน 
หนังสือเดินทาง)  

-ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 

-รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก ** 

  

3.สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

-กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป 

-ใชสําเนาสูติบัตร 

-หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทาง
สถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวย 

4.หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 

5.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 



 

 

6.สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีทานท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 

7.สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานท่ีมีการเปลี่ยนนามสกุล 

8.สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว 

9.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชีก้ารมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรบัรองการทํางานของบรษิัทท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 

-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร 
พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด(ถาเปนหนังสือรับรองการทํางานท่ีออกโดย
ราชการ ตองดูตัวเลขใหเปนอารบิกไมรับตัวเลขไทย) 

-กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนา
หนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

-กรณีทําอาชีพอิสระตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

-กรณีทานท่ีเปนแมบาน  

·หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรส 

·หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ท้ังน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปนสามี-
ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกบัความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน 
โดยมิไดจดทะเบียน    



 

 

-กรณีทานท่ีวางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางาน
และหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณ
อักษร ช้ีแจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบ้ืองตน ควรมี
ความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปน
ความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)  

-กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

-ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก 

10.หลักฐานการเงิน 

-สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ที่แสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวซีา) 

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง หรือ
เดือนกระโดด ตองขอสเตจเมนเทาน้ัน!!! 

กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครวัสายเลือดเดียวกัน เชน 
บิดา,มารดา,พ่ี,นอง  ทําหนังสือรับรองคาใชจายและช้ีแจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออกคาใชจาย
และช่ือผูท่ีถูกออกคาใชจายใหพรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยเทาน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 
15 วันกอนวันย่ืนวีซา) 

-และเอกสารผูออกคาใชจาย 1. สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ
ของผูออกคาใชจาย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซา 

-กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน 
บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 



 

 

-กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครวัดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชกีารเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 

11.กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง) 

-จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตองมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสงักัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กไมไดเดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมช้ีแจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไป
ดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

ขอมูลจองคิววีซาเชค (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

***หมายเหตุ*** กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 

  

ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว  

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

นามสกุล กอนแตงงาน  

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

วัน/เดือน/ปเกิด................................................. 

สถานท่ีเกิด...................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... 

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง....................................... 

วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ          โสด          แตงงาน         แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

                       หมาย        หยา 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

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

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

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



 

 

รหัสไปรษณีย...............................    

โทรศัพท (บาน)............................ 

มือถือ ....................................... 

อาชีพ             เจาของกิจการ        พนักงาน          ประกอบอาชีพอิสระ         เกษียณอายุ    

                    นักเรียน               วางงาน           อ่ืนๆ.................. 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน  

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

ท่ีอยูท่ีทํางาน 

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

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

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

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

โทรศัพท (สํานักงาน) ......................................................   

โทรสาร ...................................................................... 

อีเมล (สํานักงาน)............................................................   

อีเมลสวนตัว ................................................................. 

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม.......................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก ..................................................................................... 



 

 

ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม ..................................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก ..................................................................................... 

  

 


