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Czech Austria Hungary 7 D 4 N 
 

ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก - คารโ์ลวี่วารี่ 

เชสกี้คลมุลอฟ - บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีร่สแควร ์  

ลอ่งเรือแม่น ้าดานูบ - ลนิซเ์วยีนนา   

พระราชวงัเชิรน์บรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรีท ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 
 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ 
21.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสายการบนิเอ

มเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - ปราก 

02.25 น.     ออกเดนิทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK371/EK139 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0535-0905 *.*.*. 

13.30 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ 

เรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดใน

สาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก น าท่าน

เดนิเลน่ย่านจตัุรสัเมอืงเก่าที่มบีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเต็มไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด  รวมท ัง้รา้นคริสตลัซึ่ง

โบฮีเมยีคริสตลันัน้เป็นที่รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดบัหรือ

ช่อโคมระยา้ที่งดงาม 

 
 

น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่น า้วลัตาวา อดีตที่ประทบัของ

จกัรพรรดแิห่งโบฮีเมยี ปจัจุบนัเป็นที่ทาการของคณะรฐับาล ...น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็  
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3 ตวัเมอืงปรากที่อยู่คนละฝัง่แมน่ า้ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อที่มาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดที่ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคาร

ต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆ อีกดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย ...จากนัน้น าท่าน

เขา้ไปในเขตของตวัปราสาทที่มมีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึ่งสรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัดว้ยกระจก

สสีแตนกลาสอย่างสวยงาม ....น าท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศที่สวยงามสู่สะพาน

ชารล์สที่ทอดขา้มแมน่ า้วลัตาวาสญัญาลกัษณ์ที่ส  าคญัของปรากที่สรา้งขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที่ 4 ปจัจุบนัเป็นสถานที่ที่

เหลา่ศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยวและผูท้ี่สนใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ที่พกั   DUO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม  ปราก - คาโรววีารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLORYVARY) (127  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่นา้เทปล่าเป็นเมอืงที่สวยงาม เต็ม
ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนา้แร่รอ้น  
น าท่านเดนิชมเมอืงคารโ์ลวารี หรือที่รูจ้กัในนาม เมอืงน า้แร่ เมอืงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมยี ลกัษณะเมอืงอยู่ในหุบเขา
สองฝัง่แมน่า้เทบลา ดนิแดนแห่งนี้ เป็นที่คน้พบแหล่งนา้แร่รอ้นธรรมชาติ  และมบี่อนา้พุรอ้นถึง 12 แห่ง ที่รอ้นที่สุด อยู่ใน
ศูนยน์ิทรรศการที่มคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที่ยวสามารถชิมนา้แร่ดว้ยถว้ยชิม

เฉพาะพเิศษ ที่ทาจากพอรซ์เลนในเมอืงนี้ เท่านัน้ เมอืงนี้ เป็นที่นิยมในการเขา้คอรส์ส

ปา เพื่อรกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืง

เป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถข์องแมรี่เมดิลนี และโบสถส์ไตลร์สัเซียนออรธ์อดอกซว์ิหาร

ของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งในสถาปตัยกรรมทูโอดอร์ หรือหาซื้อ

เหลา้พื้นเมอืงที่มชีื่อเสียง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอุตสาหกรรมที่ผลติจาก

สมนุไพร เป็นของที่ระลกึ 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงเป็ดโบฮีเมยี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บั

การประกาศว่าเป็นเมอืงที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.

1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื่นชม จากประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนานมี

ความส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั    OLD INN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วนัที่สี ่  ฮอลสตทั – ลินซ ์– เวยีนนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปลี่ยนมอืเจา้ของหลาย

ครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืงโบราณที่มอีายุมาตัง้แต่

ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืง

ก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูใ่นเสน้ทางการคา้ขาย

ในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (210 กิโลเมตร) เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4 ,000 ปี 

ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยงัมทีวิทศันท์ี่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนกัเดินทาง

มากมาย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รียกว่า“ซ ีสตราซ” 

(See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ที่

ศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพนท์ี่เก่าแก่ไม่ขาด

สาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไม ้

หลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจ าเมอืงซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พุ

กลางลานและอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลนิซ ์(LINZ) (125 กิโลเมตร) เมอืงซึ่งต ัง้อยู่บนสองฝัง่ของแม่น า้ดานูบ ครึ่งทางระหว่าง

เวยีนนากบัซาลสเ์บริก์ เป็นเมอืงที่ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานแต่มบีทบาทช่วงส ัน้ๆ ในสมยัศตวรรษที่ 15 อดตีเมอืงหลวงของ

อาราจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สทิธิ์ พฒันาการทางวฒันธรรมอยา่งอิสระผสมผสานกบัการเป็นสถานที่เกิดของวฒันธรรมและศิลปะที่

ปฏิรูปใหม่ท  าใหล้ินซ ์กลายเป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของทวีปยุโรปพ.ศ. 2552 (EUROPEAN CAPITAL OF 

CULTURE 2009)  

ที่พกั    AUSTRIA TREIN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน ์- บูดาเปสต ์- ล่องเรือดานูบ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กิโลเมตร) เป็น

นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมอืงเกิดของท่านโยฮนัส  ์สเตราท ์บิดา

แห่งเพลงเวียนนา  วอลทซ์ที่ โด่งด ัง ชมอนุสาวรีย ์โยฮ ันส์ สเตราท์ใน

สวนสาธารณะสตทัปารค์…. 
น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบิรก์ที่มคีวาม

สวยงามและยิ่งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที่มกีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  
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น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ที่มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างคริสตลัสวารอฟสกี้-หลุยสว์ติตอง 
รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที่ท่านสามารถเดนิชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่นที่
สรา้งในสไตลโ์กธิคที่งดงาม ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

 น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (248 กิโลเมตร) เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และเมอืง
ใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นที่มาของค าวา่ “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  
น าท่าน ลอ่งเรือชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

 
 

 

 

 

ที่พกั    BUDAPEST HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หก  บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยูฝ่ ัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยู่

ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้บของ

ชาวประมงกบัพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อิสระใหท้า่นถา่ยรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ที่ไดร้บัผลกระทบจากการ

ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ี่มอีาคารสวยงามหลายอาคาร น าท่านถ่ายรูป

กบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

16.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK376 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 23.20-03.40 *.*.* 

วนัที่เจด็   สนามบินสุวรรณภูม ิ
13.15 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

*** Have a Nice Trip*** 
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อตัราค่าใชจ้่าย : 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

14-20 ก.พ.  

28 ก.พ. – 6 มี.ค. 

16-22 มี.ค. 

29 มี.ค. – 4 เม.ย. 

39,999.- 8,500 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งอยู่ภายใต ้

เงือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
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6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท]

เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการ

บนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่

สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 12 ยูโร) 

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 25 ยูโร) 

9. ค่าวซ่ีาประเทศเชก ทา่นละ 3,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีา

ของทา่น ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได  ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทาง

เลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และ
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จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทางราชการ 

ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 
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 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 
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 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาเชก 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหตุ: การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดย
ทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจาก
วันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ย
ไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน ลกูคา้
ท ารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุ
ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้
(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธ์
เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณก์ับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิ
เดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ(จ าเป็นมาก ในกรณทีี่ทางสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณเีร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วนัทีอ่อก / วนัที่หมดอาย ุ
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนั / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มอืถือ /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / วนัเร่ิมงาน /  
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.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 


