
 

 

รหัสทัวร  DKC2000354 
ทัวรออสเตรีย ฮังการี เชค 7 วัน 4 คืน (TG) 
เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค) 
บูดาเปสต  (ฮังการี)            
พารนดอรฟเอาทเลท – ปราก (เชค) 
เชสก้ีครุมลอฟ – เชสเกบูเดโจวิช 
ฮัลสตัดด (ออสเตรีย) 
 

 

เที่ยวครบทุกไฮไลท!! 

ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตวิตุส สะพานชารลส เขตเมืองเกา หอนาฬิกาดารา
ศาสตร  

เชค : ปราสาทครุมลอฟ 

ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด พระราชวังเบลลวาแดร อนุสาวรียโยฮันสสเตราท 
พระราชวังเชินบรุนน 

สโลวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา 



 

 

ฮังการี : กรุงบูดาเปสต  ป�อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ ลองเรือแมน้ํา
ดานูบ 

ชอปปم�งจุใจ!!! พารนดอรฟเอาทเลท 
วันที่ รายละเอียดทองเท่ียว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค)  – บูดาเปสต  (ฮังการี)            
3  บูดาเปสต – พารนดอรฟเอาทเลท – ปราก (เชค) 
4  ปราก – เชสก้ีครุมลอฟ – เชสเกบูเดโจวิช 
5  เชสก้ีบูเดโจวิช – ฮัลสตัดด (ออสเตรีย) – เวียนนา 
6  เวียนนา–ชมเมือง-กรุงเทพฯ 
7  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

18 - 24 Mar 2020  41,999  41,999 40,999 15,000 8,500 
29 Apr - 05 May 2020  43,999  43,999 42,999 15,000 8,500 

03 - 09 Jun 2020  43,999  43,999 42,999 15,000 8,500 

รายละเอียดทัวร 
วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 

เคานเตอร D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค)  – 
บูดาเปสต  (ฮังการี)            

01.30  ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936 (บินตรง) 



 

 

07.00  เดินทางถึง สนามบินเวียนนา หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 

 
นําทานเดินทางตอสูเมืองบูดาเปสต นครหลวงแหงสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแหง
ความภาคภูมิใจของชนเผาแม็กยาร ท่ีมีอารยธรรมอันย่ิงใหญต้ังแตสมัยโรมัน โดย
ตัวเมืองมีแมน้ําดานูบไหลผาน ทําใหถูกแบงออกเปนสองฝم�ง คือฝم�งปราสาท ท่ี
เรียกวา “บูดา” และฝم�งเมืองใหมท่ีขยายออกมา เรียกวา “เปสต” ซ่ึงเปนท่ีมาของคํา
วา “บูดาเปสต”  ในปจจุบันมีประชากรอยูหนาแนนมากกวา 3 ลานคน / นําทาน
เดินทางตอสูกรุงบราติสลาวานครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค / นําทานขึ้นชมวิว
สวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ทานจะไดเห็นตัวเมืองบราติสลาวาท่ีต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําดานูบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานไปยัง ฮีโรสแควร(HERO SQUARE) สถานท่ีแหงน้ีเปนลานโลงกวางขนาด

ใหญ ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ต้ังตระหงานอยู
กลางลานฮีโรสแควร อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการกอต้ังอาณาจักร
ฮังการีครบรอบ หน่ึงพันป เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย เปนท่ีต้ังของรูปหลอเทว
ทูตกาเบรียล อันเปนสัญลักษณของคริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีเปนด่ังหลักของ
อาณาจักร ฮังการี เชิญทานถายภาพตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูป�อมปราการ
ชาวประมงจุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของ
แมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงแม็ก
ยาร ท่ีชวยกันตอสูป�องกันขาศึกท่ีเขามารุกราน จากน้ันใหทานไดถายรูปดานนอกศา
สนสถานคาธอลิคเกาแก ท่ีสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษที่ 11 ถือเปนโบสถท่ีใหญเปน
อันดับ 2 ของประเทศ หลังจากน้ัน นําทานลองเรือแมน้ําดานูบ แมน้ําสายสําคัญ



 

 

ของทวีปยุโรป ท่ีมีความยาวมากกวา 2,800 กิโลเมตร ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
สถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีเรียงรายริมสองฝم�งแมน้ํา  ชมความสวยงามของ สะพาน
เชนบริดจ หน่ึงในแลนดมารคท่ีสําคัญของบูดาเปสต  รวมถึงอาคารรัฐสภา ท่ี
ยิ่งใหญท่ีทุกคนยกยองวาเปนอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 นําทานเขาที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 3 บูดาเปสต – พารนดอรฟเอาทเลท – ปราก (เชค) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 

 
นําทานออกเดินทางสูพารนดอรฟเอาทเลทเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดในออสเตรีย ต้ังอยู
บนรอยตอของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัคและฮังการี ใหเวลาทานเดินเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนมในราคาพเิศษตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
 นําทานออกเดินทางโดยรถโคชมาตรฐานยุโรปสู กรุงปราก นครหลวงแหง

สาธารณรัฐเช็ค เจาของฉายาเมืองแหงปราสาทรอยยอด ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเปน
ศูนยกลางแหงอาณาจักรโรมันอันศักด์ิสิทธิ ์

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานเขาที่พัก โรงแรม  PLAZA PRAGUE HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 



 

 

วันที่ 4 ปราก – เชสก้ีครุมลอฟ – เชสเกบูเดโจวิช 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 

 
นําทานสูบริเวณเขตปราสาทแหงกรุงปราก อดีตที่ต้ังของพระราชวังหลวงแหง
กษัตริยโบฮีเมีย ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําวัลตาวา ปจจุบันใชเปนท่ีทําการของ
คณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค นําทานถายรูปกับทหาร
รักษาการณ ผานชมบริเวณดานหนาของมหาวิหารเซนตวิตุสท่ีสวยงามดวยศิลปะ
แบบโกธิค ชมบริเวณลานกวางของอดีตพระราชวังหลวงและเก็บภาพวิวอันสวยงาม
ของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากน้ันนําทานเดินลงจากตัวปราสาทสู 
สะพานชาลสท่ีสรางทอดขามแมน้ําวัลตาวา สรางข้ึนในศตวรรษท่ี 14  ถือวาเปน
สัญลักษณของกรุงปรากท่ีนักทองเท่ียวจดจําไดมากท่ีสุด นําทานเดินตอไปยัง เขต
เมืองเกา (OLD TOWN SQUARE) ท่ีต้ังของหอนาฬิกาดาราศาสตรท่ีเกาแก
ที่สุดในโลกท่ียังใชงานไดอยูจริง ใหทานเดินเลนชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณ
จัตุรัสท่ีมีรานคาแบรนดเนม รานเคร่ืองแกว  รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ราน
ไอศกรีมมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานเดินทางสู เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองทองเท่ียวยอดนิยม

อันดับสองของประเทศ ตัวเมืองต้ังอยูบนคุงแมน้ําวัลตาวา เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ
ไดรับการบันทึกจากยูเนสโกใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกดวย / นําทานถายรูปกับ
ปราสาทครุมลอฟ ท่ีต้ังอยูบนเนินเขา ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีทําให
ปราสาทโดดเดนคือ หอคอยทรงกลม ท่ีสรางข้ึนจากหินออนสีชมพู มีกล่ินอายของ
ศิลปะแบบไบเซนไทน ท่ีมองเห็นไดจากทั่วเมือง ใหทานไดชมวิวของเมืองแบบพา
โนรามาที่ทานจะไดภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแหงน้ี  



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
 นําทานเดินทางสู เมืองเชสเกบูเดโจวิชเมืองท่ีไดช่ือวาเปนแหลงผลิตเบียรท่ีสําคัญ

ที่สุดแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเชค ต้ังแตป 1895 
 นําทานเขาที่พัก โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL CESKE 

BUDEJOVICE หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 เชสก้ีบูเดโจวิช – ฮัลสตัดด (ออสเตรีย) – เวียนนา 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 

 
นําทานออกเดินทางสู เมืองฮัลสตัดด เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด ที่สวยงามและ
ไดรับการบันทึกจากองคการยูเนสโก ใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูปลาเทราตยาง 
 นําทานเดินเลนชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสูจุดถายรูป

มุมมหาชนท่ีนักทองเท่ียวตองเดินข้ึนไปเก็บภาพท่ีมุมโคงสวยของฮัลสตัดด อิสระให
ทานเดินเลนด่ืมด่ํากับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย 
/ นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาที่พัก โรงแรม ARION CITYHOTEL VIENNA หรือเทียบเทา 

 

 

 



 

 

วันที่ 6 เวียนนา–ชมเมือง-กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 

 
นําทานถายรูปดานนอกกับพระราชวังเบลลวาแดร อดีตท่ีประทับของเจาชายยูจีน 
แหงซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูมารับใชราชวงศฮัปสบวรก แหงออสเตรีย นํา
ทานน่ังรถผานชมอาคารเกาแกบริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ อาทิ ศาลาวา
การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา พระราชวังหลวงฮอฟบวรก จัตุรัสมาเรียเทเร
ซา  แวะถายภาพสวยๆกับ บิดาแหงเพลงวอลทซในสวนสตรัทพารคนําทานถายรูป
ดานนอกกับพระราชวังเชรินนบรุนน พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสบูรกท่ี
สรางมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 17ดวยศิลปะสไตลบาร็อก และตกแตงภายนอกดวยสี
เหลือง ซ่ึงเปนสไตลท่ีโปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาผูย่ิงใหญท่ีครอง
อํานาจอยางยาวนานถึง 40 ป 

10.30  นําทานเดินทางสูสนามบินเวียนนา  เพ่ือผานข้ันตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตร
โดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

13.30  ออกเดินทางกลับโดย เที่ยวบินที่ TG 937 (บินตรง) 
วันที่ 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
05.20  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

(ยังไมรวมคาวีซา 4,000-บาทและคาทิปอีก 2,000- บาท) 

  



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

  

 



 

 

อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตาม
กรมธรรม 
  

อัตราน้ีไมรวม 
- คาวีซาในกลุมเชงเกน 
- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง*ขอเก็บพรอม
กับคาทัวรสวนที่เหลือ* 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

 

  



 

 

การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  

การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

          บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ
ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน
และ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 
15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

          ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) 
พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

          ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมี
นโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงิน



 

 

คาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

          หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัว
กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็ม
จํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 
เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการ
บินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 15 วัน 

          ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใช
เอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจง
เจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของ
ทางบริษัทฯกับทางสถานทูต 

  

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย



 

 

ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

   

หลักฐานการย่ืนวีซาเชค 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตเชค)  ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนน้ิวมือ ที่ศูนยย่ืนวีซาของสถานทูต ตามวัน
และเวลานัดหมาย 

1.หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 
-โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือ
เดินทาง 

-หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา  



 

 

 ** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทาน้ัน 
ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพ่ือป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนที่เคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน 
วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 
แนบมาดวยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซา ** 

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.หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 

5.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 

6.สําเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

7.สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 

8.สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว 



 

 

9.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดย
มีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 

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

-กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษ 

-กรณีทําอาชีพอิสระ ตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

-กรณีทานที่เปนแมบาน  

หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรส 

หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ท้ังน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-
ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเก่ียวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน 
โดยมิไดจดทะเบียน    

-กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางาน
และหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณ
อักษร ช้ีแจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบ้ืองตน ควรมี



 

 

ความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปน
ความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซาน้ี)  

-กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน 
หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก 

10.หลักฐานการเงิน 

-สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ท่ีแสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา) 

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง 
หรือเดือนกระโดด ตองขอสเตจเมนเทาน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 

กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน 
บิดา,มารดา,พี่,นอง  ทําหนังสือรับรองคาใชจายและช้ีแจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออก
คาใชจายและช่ือผูที่ถูกออกคาใชจายใหพรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชี
เงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6 เดือน (ปรับ
สมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา) 

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

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวซีา 

-กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน 
บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 



 

 

-กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 

  

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

-จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
มารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมช้ีแจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองท่ีไป



 

 

ดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

   

ขอมูลจองคิววีซาเชงเกน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

 ***หมายเหตุ***  กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 

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

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

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ        

__โสด 

__แตงงาน    

__แตงงาน (ไมจดทะเบียน) 

__หมาย        

__หยา 

ที่อยูท่ีสามารถติดตอได
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................ รหัสไปรษณีย............................... 



 

 

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

อาชีพ                

__เจาของกิจการ 

__พนักงาน 

__ประกอบอาชีพอิสระ 

__เกษียณอาย ุ 

__นักเรียน  

__วางงาน            

__อ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 

ที่อยูท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………… 

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

ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก………………………………… 

   
 


