
 

 

รหัสทัวร FNT1903261 
ทัวรฮังการี ออสเตรีย เช็ก 7 วัน 4 คืน (EK)  
บูดาเปสต มหาวิหารแมททิอัส กรุงเวียนนา พระราชวังเชรินนบรุนน  
ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ฮัลสตัท เมืองเชสกี้คลุมลอฟ ปราสาทคลุมลอฟ กรุงปราก 
ปราสาทแหงกรุงปราก 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก   กรงุเทพฯ 
23.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ 
คอยอานวยความสะดวก 

 
วันที่สอง  กรุงเทพฯ - บดูาเปสต - ชมเมือง - ลองเรือ 
03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 

EK377/EK111 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0715-08.40 *.*.*. 
11.45 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี เมืองท่ีต้ังอยูสองฝم�ง

แมน้ําดานูบแยกเปนเมอืงเกา และเมืองใหม อันไดแกเมืองบูดา และ เปสต อันเปน
ท่ีมาของคําวา “บดูาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก  
....หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝم�งแมน้ําดานูบ 

 
นําทาน ชมบูดาเปสต เมืองที่ต้ังอยูสองฝم�งแมน้ําโดยฝم�งดานูบแยกเปนเมืองเกาอยู
ฝم�งตะวันตกและฝم�งเปสตเปนเมืองใหมอยูฝم�งตะวันออก ถายรปูกบัป�อม 
(FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป�อมปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบ
ของชาวประมงกบัพวกมองโกลท่ีรุกรานบดูาเปสต ในชวงปค.ศ.1241จากจุดน้ี
สามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได  
จากน้ันอิสระใหทานถายรูปกบัมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) 
โบสถเกาแกที่ไดรบัผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนน
เสนที่สวยงามท่ีสุดของบูดาเปสตท่ีมีอาคารสวยงามหลายอาคาร  
นําทานถายรูปกบัลานฮโีรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ป ของประเทศฮังการ ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
ท่ีพัก PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สาม  บูดาเปสต - PARNDOF OUTLET - เวียนนา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู PARNDOF OUTLET (189 กโิลเมตร) ชอปปم�งสินคาแบรนดราคาถูก
ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. จายเองประมาณ 400 บาท 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กโิลเมตร) เปน

นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเปนเมืองเกิดของทานโยฮันส สเตราท บิดา
แหงเพลงเวียนนา วอลทซที่โดงดัง 
นําทานเขาชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) (7 
กิโลเมตร) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกท่ีมคีวามสวยงามและยิ่งใหญ
ไมแพพระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม  

  
นําทานสูยานชอปปم�งถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย
อยางคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด 
ฯลฯ และยังเปนยานใจกลางเมืองเกาที่ทานสามารถเดินชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น
ท่ีสรางในสไตลโกธิคที่งดงาม ใหทานไดถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก ชม
อนุสาวรียโยฮันส  
สเตราทในสวนสาธารณะสตัทปารค…. 

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. จายเองประมาณ 400 บาท 
ท่ีพัก    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรือเทียบเทา  
 
วันทีส่ี่  เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดก

โลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงท่ีเจริญรุงเรืองที่สุดในอดีต
ประมาณป 800-400 กอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนท่ีหลงใหล
ของนักเดินทางมากมาย  

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. จายเองประมาณ 400 บาท 



 

 

บาย  จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สต
ราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก ท่ีศิลปนพ้ืนบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเปนช้ันๆ และ
บานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุด
ของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดบั
ดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนที่สวยงาม  

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. จายเองประมาณ 400 บาท 
ท่ีพัก    HOTEL PIVOVAR หรือเทียบเทา  
 
วันที่หา  เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 
กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปน
ศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.
1993 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะ
อาคารและปราสาทคร้ังใหญโดยยังคงรักษารปูแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จาก
ประวติัศาสตรทีย่าวนานมีความสําคัญและโดดเดนใน การอนุรักษสถาปตยกรรม
อันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองคลมุลอฟใหเปนเมือง
มรดกโลกในปค.ศ.1992  
จากน้ันนําทาน ถายรูปกับปราสาทคลมุลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติม
ในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายคร้ังหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของ
ปราสาทที่ต้ังอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา นําทานชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมา
ต้ังแตศตวรรษท่ี 11 จากการกอต้ังเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปน
ของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของ
ตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใน
เสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมอืงมรดกโลกท่ี
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเปน

เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน 



 

 

ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก นําทานเดินเลน
ยานจัตุรัสเมืองเกาที่มีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของ
นานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัลซ่ึงโบฮีเมียคริสตัลน้ันเปนที่รูจักและใหการยอมรับกัน
ท่ัวยุโรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนาไปเปนเคร่ืองประดับหรือชอโคม
ระยาท่ีงดงาม 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. จายเองประมาณ 400 บาท 
ท่ีพัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก  ปราก - กรงุเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

  
 
นําทานชมความสวยงามดานหนาของปราสาทแหงกรุงปราก ทีต้ั่งอยูบนเนินเขาริม
ฝم�งแมน้ําวัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนท่ีทาการ
ของคณะรัฐบาล ...นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น  
3 ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝم�งแมน้ําท่ีทานจะเห็นถึงชือ่ที่มาของเมืองแหงปราสาท
รอยยอดที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆ 
อีกดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย ...จากน้ันนํา
ทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาํราชวงศซึง่
สรางดวยศิลปะแบบโกธิคทีป่ระดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม ....นํา
ทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปรากท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู
สะพานชารลสท่ีทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญญาลักษณท่ีสําคัญของปรากที่สรางข้ึน
ในยุคของกษัตริยชารลสที ่4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลาศิลปนตางๆ ผลงานมา
แสดงและขายใหกับนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ 
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ 

15.30 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK140/EK376 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 00.25-03.30 *.*.* 
 



 

 

วันทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภมู ิ
12.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

 
พักเด่ียว
เพิ่ม 

6-12 ก.พ. / 11-17 ม.ีค. 
18-24 มี.ค. / 25-31 มี.ค. 35,900.- 6,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของ
ภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง ** 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมี
การปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ
ประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 



 

 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  



 

 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 50.- ยูโร 
8. คาวีซาเชงเกน 4,500.- (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบรกิารใหกับตัวแทน

การยื่น) (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด
ได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 



 

 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนงึ) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 



 

 

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา 
ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษัิทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถงึมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ



 

 

เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาเชก 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 15 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวนัยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวซีาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี
คาใชจายเพ่ิม ทานละ 2,600 บาท  
 
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่น
โดยตรง* 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 

2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  



 

 

**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วนั กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยืน่) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกดิ / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................
............................. 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................
............................. 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันท่ีออก / วันทีห่มดอาย ุ
.................................................................................................................................................................
............................. 
 
ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานทีเ่กิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................... 
 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริม่งาน /  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................... 
 



 

 

*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  
.................................................................................................................................................................
............................. 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................
............................. 
 
 
 
 
 
 
ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร................................................................................วันเดินทาง
.................................................................... 
ช่ือผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ
................................................ 
ท่ีอยูเพ่ือติดตอรับเอกสาร
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
........................ 
.................................................................................................................................................................
........................ 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป................ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด..............................หอง  (หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............
หองพัก 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง 
เรียงตามหองพัก) 



 

 

 
**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร    ไมทานเน้ือวัว             ไมทานเน้ือหมู                ไมทานสัตวปก            

ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืน 
ๆ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
.......... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว ลงช่ือ..................................................ผูจอง 

   (.......................................................)      
   

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป 

ค.ศ. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


