
 

 

รหัสทัวร ITV1903193 
ทัวรออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย Austria Czech Slovakia 
7 วัน 4 คืน (TG) 
ฮัลลสตัทท   ซาลซบูรก   สวนมริาเบล   ปราสาทครุมลอฟ   กรุงปราก(เช็ค) 
ปราสาทบราติสลาวา
 

 



 

 

 

บินหร ูบินตรงโดยสายการบินไทย (TG)สะสมไมลได50% นํา้หนกักระเป�า 30 กก. 

ออสเตรีย ฮัลลสตัทท เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดไดวาสวยที่สุดในโลก ซาลซบูรก บานเกิด
โมสารท สถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา 
ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน แหงราชวงศฮับสบูรก 

เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย  กรุงปราก 
ชมความงดงามอลังการของปราสาทแหงปราก  

สโลวาเกียเมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าดานูบที ่

เมนูพิเศษ!!! เปดสไตลโบฮเีมียน, ปลาเทราทยางเกลือ 

 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 
ป  

)ไมเสริมเตียง(  

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมาย

เหต ุ

06 – 12 กุมภาพันธ 63 35,888 
ราคาเด็ก0-2 

ป 
ราคาเด็ก 0-2 

ป /Infant  
50 % ของ
ราคาทัวร 

  

12,500 31  
20 -26 กุมภาพันธ 63 36,888 12,500 31  
27 กุมภาพันธ – 04 มีนาคม 63 37,888 12,500 31  
12 – 18 มีนาคม 63 37,888 12,500 31  
19 -25 มีนาคม 63 37,888 12,500 31  
22 – 28 เมษายน 63 38,888 12,500 31  
13 – 19 พฤษภาคม 63 38,888 12,500 31  
10 – 16 มิถุนายน 63 38,888 12,500 31  
17 – 23 มิถุนายน 63 38,888 12,500 31  

** ราคาไมทัวรรวมคาวีซา 4,000 บาท ** 

 



 

 

 
 
 
 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG936  BKK- VIE  01.30-07.00 
RETURN:         TG937  VIE - BKK  13.30-05.20 

 
 
วันที่หนึ่ง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (Thai airways) โดยมี
เจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตร
โดยสารและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

01.30 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เที่ยวบินที่ TG936  
  (บินตรงใชเวลาในการเดินทาง 11ช.ม30นาที) 

วันที่สอง         ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ฮัลลสตัทท – ซาลซบูรก -สวนมิราเบล              
 อาหารเที่ยง,เย็น 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทาน
เดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  
เมืองริมทะเลสาบที่สวยท่ีสุดในโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื ้อที่1  พิเศษ เมนู Grilled 
Trout ปลาเทราตยาง 



 

 

บาย ใ ห  ท  า น ไ ด
เพลิด เพลิน 
ถ  า ย ร ู ป ที่  
ฮัลล สตัทท  
สิ ่งแรกที ่ท ํา
ใ ห  ฮั ล ล ส
ตัทท โดดเดน
คืออากาศอัน
แสนบริสุทธิ์ 
เ ง ี ย บ ส ง บ 
ฉากหลังเปนภูเขาสูงชันโอบ
ล อมเม ือง ทะเลสาบส ีฟ� า 
บานเรือนนารักๆ ลดหลั่นเปน
ชั้นๆ ลงมาตามแนวเขาและยัง
เปน หมูบานมรดกโลกแสน
สวย อายุกวา 4,500 ป เมือง
ที่ต้ัง อยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุก
แ ห  ง อ อ ส เ ต ร ี ย  แ ล ะ เ ป  น พ ื ้ น ท ี ่ ม ร ด ก โ ล ก ข อ ง 
UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ ายร ูปสวยๆที่เซ็นทรัลสแควร 
(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปم�นโฮลี่ทริ
นิตี้ เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆดวยจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ซาลซ
บูรก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) ซึ่งตั้งอยูทางทิศใต
ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณของ
ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชมเมืองซาลบูรกที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะ
บริเวณเมืองเกาจึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 
ค .ศ. 1997 ซาลบูซรกตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซาลซัค )Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับ



 

 

เทือกเขาแอลป� เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวาวูลฟกังอามาเด
อุส โมสารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเปนสถานที ่ถายทําของ
ภาพยนตเร่ือง The Sound of Music ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด จากน้ัน 
นําทานชมสวนมิราเบล (Mirabell garden ) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการ
จัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ ถายรูปสวยๆที่
เซ็นทรัลสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดน
ดวยรูปปم�นโฮลี่ทรินิตี ้เปนเปนสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆดวย   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2 อาหารจีน 
    ที่ พัก : Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หร ือระดับ
ใกลเคียงกัน  
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมใน Salzburg ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่สาม           เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค)                                
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 

น ําทานเดินทางสูเม ือง
มรดกโลกเชสก ี ้  ครุ
ม ล อ ฟ  ( Cesky 
Krumlov) ( ร ะยะทา ง 
216 กม.3.30 ช.ม.) นํา
ทานชมเมืองที ่ไดช ื ่อวา
เป นเพชรน ํ ้างามแหง
โบฮีเมียเมืองที่ไดรับการ
ยกยองจากองคการยูเนส
โกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูริมสอง
ฝم�งของแมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 



 

 

300 ป หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของ
โลก นําทานถายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้น
เมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าวอลตาวา (Vltava 
River)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่4 อาหารจีน 
บาย น ําท านเดินทางสู  กรุง

ปราก (ระยะทาง 172 
ก ม . 2 . 3 0  ช . ม . ) 
สาธารณรัฐเชค เม ือง
แห งปราสาทร อยยอด
ตั ้ ง อย ู  ริ มสองฟากฝم� ง 
แม น ํ ้าวัลตาวา ผ านชม
ทิวทัศนธรรมชาติที ่แสน
งดงามตลอดสองขางทาง 
กรุงปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสอง
อาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุง
ปรากไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก ถายรูปคู สะพานชารสล (Charles 
Bridge) เปนสะพานคนเดินทําจากหิน สะพานสีคลํ้าทะมึน อายุกวา 600 ป มี
รูปปم�นตางๆ ตลอดสองขางของสะพานตางสีตางสมัยกัน โดยที่วิวทิวทัศนขาม
แมนํ ้า Vlatava ก็ดี รูปปم�นก็ดี ตัวบานเรือนสองฝم�งแมนํ ้าก็ดี ชมโบสถพระแม 
(Church of Our Lady Before Týn) เปนสถานที่สําคัญในเขตเมืองเกาของ
เมือง และเปนโบสถหลักของเขตเมืองเกามาตั้งแตศตวรรษที่ 14 ชมนาฬิกาดารา
ศาสตร (Astronomical Clock) เปนอีกจุดไฮไลทหนึ่งในยานเมืองเกาของกรุง
ปราก นาฬิกานี้ถูกติดตั้งเมื่อป ค.ศ. 1410 และหลังจากนั้นไดทําการปรับปรุง
ซอมแซมนาฬิกานี้โดยเดอะมาสเตอร ฮานาส (The Master Hanus)  ปจจุบัน
นาฬิกาเรือนน้ีนอกจากจะดูสวยงามแลว ก็ยังใชงานไดดี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่5 อาหารทองถิ่นเมนู  เปดสไตลโบฮีเมียน 
    ที่พัก:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรือระดับใกลเคียงกัน   



 

 

  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมในกรุงปราก ติดงานแฟร หรอืมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่สี่              ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย)  – ปราสาทบราติสลาวา           
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่6 

นําทานเขาชมปราสาท
แ ห  ง ป ร า ก ( Prague 
Castle) ที ่สร างขึ ้นอยู
บนเนินเขาตั ้ งแต สมัย
คริสตศตวรรษที ่ 9 ใน
สมัยเจ าชาย Borivoj 
แ ห  ง ร า ช ว ง ศ  
Premyslid ซึ ่งปจจุบัน
เ ป  น ท ํ า เ น ี ย บ  
ประธานาธิบด ีมาตั ้งแต ป  ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต วิตัส(St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม( อันงาม
สงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตล
โกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.
1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญใน  อดีต  เชน พระเจาชารลที่ 
4,พระเจาเฟอรดินานดที ่ 1 และพระเจาแมกซิมิเลี ่ยนที ่ 2 เปนตน แลวชม
พระราชวังหลวง(Royal Palace) ที่เปนหนึ่งในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท 
ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ 
(Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที ่7 อาหารจีน 



 

 

บาย นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) 
เม ืองหลวงและเม ืองที่
ใหญท ี ่ส ุดของประเทศ
สโลวาเกีย  ตั ้งอยูริมฝم�ง
แม น ํ ้ าดาน ูบท ี ่บริ เ วณ
พ ร ม แ ด น ข อ ง ส โ ล วั ค 
ออสเตร ีย และฮังการี  
และ ใกล  กั บพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก จากนั้น นําทานเดินทางไป ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava 
castle) (ถายรูปดานนอก)ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้
ฮิลลริมฝم�งแมนํ้าดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม
เสียหายจากนั้นมีการกอสรางเรื่อยมา และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-
1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาท
แหงน้ี และอิสระเดินเลนถายรูป 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่8 อาหารจีน  
 ที่พัก:  Holiday Bratislava 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีโรงแรมในบ
ราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
วันที่หา  เวียนนา (ออสเตรีย) - Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวังเชินบรุนน 
- พระราชวัง Hofburg- มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น - ถนนคารเนอรสตรีท                                                                           
 อาหาร เชา, - , เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่
9 

นําทานเดินทาง สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย เปนเมืองที่เต็มไปดวยศิลปะ การดนตรี 
สถาป ตยกรรมอันเก  าแก  แหล  งช อปป  �م ง ส ุดหรู  และ



 

 

สวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย ระหวางทางแวะใหทานไดชอปปم�ง Designer 
Outlet Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื ่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย  

บาย  จากนั้น เดินทางไปนําทานชมภานใน พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 
Palace) เปนอาคารใน
สไตลโรโคโคที่ใหญที่สุด
ในประเทศออสเตรี ย 
โ ด ย ใ น แ ต  ล ะ ป  จ ะ มี
นักทองเที่ยวหลั่งไหลมา
ชมมรดกโลกที่ไดรับการ
ย อ ม รั บ จ า ก น า น า
ประเทศแหงนี ้หลายลานคนชื ่นชมการตกแตงอันหรูหราในแตละหองของ
พระราชวังเชินบรุนน ซึ่งเคยเปนที่พํานักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ 
สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาและบรรดาผูปกครองแหงประเทศออสเตรีย
พระองคอ่ืนๆ 

 จากนั้นนําทาน ถายภาพดานนอก พระราชวังฮอฟบวรก (Hofburg Palace) 
เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหนึ่งของ
พระราชวังในปจจุบันเปนที ่พํานัก
และท ําเน ียบของประธานาธิบดี
ออสเตรีย และยังเปนพระราชวังที่
เกาแกและใหญที ่สุดแหงหนึ ่งของ
โลก มีอายุกวา 600 ป พระราชวัง
แห  ง น้ี  เ คย เป  นท ี ่ ป ร ะทั บ ขอ ง
จักรพรรดิในราชวงศ ฮอฟบวรก 
ตั ้งแตพระองคแรกจนถึงพระองคสุดทาย กอนที ่จะเขาสู ย ุคของสาธารณรัฐ
ออสเตรียในเวลาตอมา 



 

 

สมควรแกเวลา นําทานถายภาพดาน
น อ ก  ม ห า วิ ห า ร เ ซ น ต  ส ต ี เ ฟ� น 
( St.Stephens Cathedral)  เ ป น
สัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของเมือง
เวียนนา โบสถแหงนี้เรียกไดวาเปนทั้ง
ผลงานศิลปะเชิงศาสนา และเปนโบสถที่
สําคัญที่สุดของออสเตรีย โดยสถานที่
แหงนี ้ถ ูกใชจัดงานของรัฐและพิธีทาง
ศาสนาอื่นๆ ในหลายๆ วาระ มหาวิหารเซนตสตีเฟ�นสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1147 
เพื่ออุทิศแดนักบุญสตีเฟ�น โดยสรางตามสถาปตยกรรมยุโรปแบบโกธิค (Gothic) 
ที่ใหความรูสึกนาเกรงขาม และโรมานเนสก (Romanesque) ที่ออนชอยงดงาม 
องคประกอบในสไตลโกธิคสวนใหญของอาคาร เชน หอคอย สรางขึ้นระหวาง
ศตวรรษที่ 14 และ 15 อิสระใหทานไดชปปم�งที่ ถนนคารเนอรสตรีท (Karntner 
Strasse) ป นถนนคนเดินและช อปป  �م งสายส ํ าคัญแห งกร ุ ง เว ียนนา มี
หางสรรพสินคา รานคาตางๆ เรียงรายตลอดสองขางถนน ที่จะตองถูกใจขาชอป
เพราะมีสินคาใหเลือกมากมาย อาท ิเส้ือผาแบรนดเนมยอดนิยม สินคาแบรนดเนม
แบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,รานขนมเวเฟอร จาก 
Manner Schnitten,  และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแกวคริสตัลเจียระไน ของ
สะสมหรือของที่ระลึกตางๆ  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่10 อาหารทองถิ่น 
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก  

    ที่พัก: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรือระดับใกลเคยีง  
                      (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน
วันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมใน
เวียนนาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
 
 



 

 

วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา 
 อาหาร เชา  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่11  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพ่ือเตรียมตัว

เดินทางกลับ 
10.00น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเวียนนาเช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให

ทานทําคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.30น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 
 
วันที่เจ็ด      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
 
05.30+1 น. คณะเดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา

ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง )จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ

นับจากวันเดินทางไป-กลับ และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา หนา3** (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี

พาสปอรตหมดอายุ **  กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ

พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอ

สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมี
เทศกาล**    

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  



 

 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น

เคร่ืองได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
สะสมไมลได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรต
หรือกอนออกตั๋ว 

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทาง
ไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความ
คุมครองเบื้องตน ดังน้ี  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผู เอาประกันที ่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุ มครอง 

2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 

คารักษาพยาบาลตอเนื ่องในประเทศไทยผู เอาประกันภัยที ่มีอายุ1-75 วงเงินคุ มครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนํา
เที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา

โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  



 

 

4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ

ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
7. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  4,000 บาท 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 25ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครอง 
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการ
ทําประกันนี้จากบริษัทมากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวที่บังคับใหบริษัท
นําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน) Czech Republic( 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซาวันทําการ 15-10  

 **ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย 
**โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา  6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา  
)หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที (

หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด  2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ 
รูปถายมีอายุไมเกิน3 เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใส
คอนแทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

 **หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

   )ใบหนาใหญ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว )ถามี(  
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม) ถามี (ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส /สําเนาทะเบียนหยา/ สําเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคูสมรสเสียชีวิต( 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถาเคยมี การเปลี่ยน( 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป บิดาและ)มารดาเดินทางไปดวย( จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป /บิดา)มารดา ไมไดเดินทาง( จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา -มารดา  
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต /
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน )พรอมแนบสําเนาพาสปอรตสําเนาบัตร/
 (มารดา-ประชาชนของบิดาโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดามารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ- ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน
ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา )พค.0403( , หนังสือรับรองการ

จดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต(, หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน จดหมาย)ชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น( 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, 

ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน  )จดหมาย ชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น( 
 
 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5 .1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา  )บัญชีสวนตัว( รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ
การเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา -ออก สมํ่าเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
นั ้นๆไมตํ ่ากวา 6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง )Sponsor Letter( พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่) เดือน 6
(ออก สมํ่าเสมอ-สมบูรณ มียอดเงิน เขา 
 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี่นองทอง-
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ-
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ  ) Book Bank( หรือมปีระวตัิการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน )Bank Statement( 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2  วัน กอนวันนัด

หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ



 

 

อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติขอมูลสวนตัวแทนผูสมัคร/ได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง/ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 งกรณีบา  สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แตงกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง(  
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี

นโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐเช็ก) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส ................................ 
5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบ)ุ ..............................................   
โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...................................  
อีเมล .......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา    
  ⃣   แยกกันอยู 

 



 

 

11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานม ีPassport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  
ออกให ณ ประเทศ ................... 
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรอืไม (โปรดระบุรหัสประเทศ
และเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 

เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่.............................................. ถึงวันที่ ..................................... 
16. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)   

……………………………………… 
17.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
       ตวัผูขอวีซาเอง  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/องคกร) 
       เช็คเดินทาง   กรุณาระบุชื่อ .............................................. 
         บตัรเครดติ  ความสัมพันธ ............................................................ 
       เงินสด 
 
 
หมายเหต:ุ หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมตัทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณี 
 



 

 

 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นวีซา 

)เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร(     พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน )ระบุเปนภาษาอังกฤษ (ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/สําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

 
 
 
 
 
 


