
 

BHT9190054 HASHTAG EASTERN EUROPE (7D4N)  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

บนิตรง กรงุเทพ-เวยีนนา/ เวยีนนา-กรงุเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

พกัโรงแรม 4 ดาว (พกัฮงัการ ี1 คนื / เชค 2 คนื / ออสเตรยี1คนื) 

เที;ยวครบทกุไฮไลท!์! 

ปราก :ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ 

เชค : ปราสาทครมุลอฟ 

ออสเตรยี  : เมอืงฮลัสตดัดพ์ระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนสุาวรยีโ์ยฮนัสส์เตรา้ทพ์ระราชวงัเชนิบรนุน ์

สโลวคั : เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

ฮงัการ ี: กรงุบดูาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวหิารแมธทอิสั สะพานเชนบรดิจ ์ลอ่งเรอืแมนํ่ Iาดานบู 

ชอ้ปปิI งจใุจ!!!พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 



 

วนัที; รายละเอยีดทอ่งเที;ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

2  กรงุเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) – บราตสิลาวา (สโลวคั) – บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี            

3  บดูาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

4  ปราก – เชสกีIครมุลอฟ – เชสเกบ้เูดโจวชิ 

5  เชสกีIบเูดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

6  เวยีนนา – ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี;ยว 

07 - 13 Aug 2019  46,999  46,999 45,999 17,000 8,000 

18 - 24 Sep 2019  44,999  44,999 43,999 17,000 8,000 

09 - 15 Oct 2019  44,999  44,999 43,999 17,000 8,000 

13 - 19 Nov 2019  43,999  43,999 42,999 17,000 8,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที; 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัIน 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู2-
3 สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื;องเอกสารการ
เดนิทาง 

วนัที; 2 กรงุเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) – บราตสิลาวา (สโลวคั) – บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี            

01.20 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เที;ยวบนิ TG 936 (บนิตรง) 

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา หลงัผา่นข ัIนตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ย 



 

 

 

  

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบดูาเปสต ์นครหลวงแหง่สาธารณรัฐฮงัการ ีดนิแดนแหง่ความภาคภมูใิจ
ของชนเผา่แม็กยาร ์ที?มอีารยธรรมอนัยิ?งใหญต่ั Aงแตส่มัยโรมัน โดยตวัเมอืงมแีมนํ่Aาดานูบไหลผา่น ทํา
ใหถ้กูแบง่ออกเป็นสองฝั?ง คอืฝั?งปราสาท ที?เรยีกวา่ “บดูา” และฝั?งเมอืงใหมท่ี?ขยายออกมา เรยีกวา่ 
“เปสต”์ ซึ?งเป็นที?มาของคําวา่ “บดูาเปสต”์  ในปัจจบุนัมปีระชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน / 
นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรงุบราตสิลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวคั / นําทา่นขึIนชมววิสวยบน
ปราสาทบราตสิลาวาที?ทา่นจะไดเ้ห็นตวัเมอืงบราตสิลาวาที?ตั Aงอยูร่มิฝั?งแมนํ่Aาดานูบ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นไปยงั ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานที?แหง่นีAเป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่ที?มี
อนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั Aงตระหงา่นอยูก่ลางลานฮโีรส่แควร ์
อนุสาวรยีแ์หง่นีAสรา้งขึAนเพื?อเฉลมิฉลองการกอ่ตั Aงอาณาจักรฮงัการคีรบรอบ หนึ?งพันปี เสาสงู
ตระหงา่นของอนุสาวรยี ์เป็นที?ตั Aงของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจักร
โรมันคาทอลกิที?เป็นดั?งหลกัของอาณาจักร ฮงัการ ีเชญิทา่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั จากนัAนนําทา่นสู ่
ป้อมปราการชาวประมง จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาที?ทา่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของ
แมนํ่Aาดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นีAสรา้งขึAนตั Aงแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงแม็กยาร ์ที?ชว่ยกนัตอ่สู ้
ป้องกนัขา้ศกึที?เขา้มารกุราน จากนัAนใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นนอกศาสนสถานคาธอลคิเกา่แก ่ที?สรา้งขึAน
ตั Aงแตศ่ตวรรษที? 11 ถอืเป็นโบสถท์ี?ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศ หลงัจากนัAน นําทา่นลอ่งเรอื
แมนํ่ Iาดานบู แมนํ่Aาสายสําคญัของทวปียโุรป ที?มคีวามยาวมากกวา่ 2,800 กโิลเมตร ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมที?สวยงาม ที?เรยีงรายรมิสองฝั?งแมนํ่Aา  ชมความสวยงามของ สะพาน
เชนบรดิจ ์หนึ?งในแลนดม์ารค์ที?สําคญัของบดูาเปสต ์ รวมถงึอาคารรัฐสภา ที?ย ิ?งใหญท่ี?ทกุคนยกยอ่ง
วา่เป็นอาคารรัฐสภาที?สวยที?สดุในโลก  

คํ?า  รับประทานอาหารคํ?า ณ ภตัตาคารพืAนเมอืง 

  

นําทา่นเขา้ที;พกั โรงแรม PARK INN BY RADDISON BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที; 3 บดูาเปสต ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – ปราก (เชค) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท เอา้ทเ์ลทที?ใหญท่ี?สดุในออสเตรยี ตั Aงอยูบ่นรอยตอ่
ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี สโลวคัและฮงัการ ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลอืกซืAอสนิคา้แบรนดเ์นมในราคา
พเิศษตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้มาตรฐานยโุรปสู ่กรงุปราก นครหลวงแหง่สาธารณรัฐเชค็ เจา้ของ
ฉายาเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ที?ครั Aงหนึ?งเคยเป็นศนูยก์ลางแหง่อาณาจักรโรมันอนัศกัดิ]สทิธิ] 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ?า ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้ที;พกั โรงแรม  HOTEL DUO หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที; 4 ปราก – เชสกีIครมุลอฟ – เชสเกบ้เูดโจวชิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  

นําทา่นสูบ่รเิวณเขต ปราสาทแหง่กรงุปราก อดตีที;ต ัIงของพระราชวงัหลวงแหง่กษตัรยิโ์บฮเีมยี 
ตั Aงอยูบ่นเนนิเขารมิฝั?งแมนํ่Aาวลัตาวา ปัจจบุนัใชเ้ป็นที?ทําการของคณะรัฐบาล และประธานาธบิด ีของ
สาธารณรัฐเชค็ นําทา่นถา่ยรปูกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตว์ ิ
ตสุที?สวยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ชมบรเิวณลานกวา้งของอดตีพระราชวงัหลวงและเก็บภาพววิอนั
สวยงามของกรงุปราก จากจดุชมววิบนปราสาทปราก จากนัAนนําทา่นเดนิลงจากตวัปราสาทสู ่สะพาน
ชาลส ์ที?สรา้งทอดขา้มแมนํ่Aาวลัตาวา สรา้งขึAนในศตวรรษที? 14  ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุปรากที?
นักทอ่งเที?ยวจดจําไดม้ากที?สดุ นําทา่นเดนิตอ่ไปยงั เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ที?ตั Aง
ของหอนาฬกิาดาราศาสตร ์ที?เกา่แกท่ี?สดุในโลกที?ยงัใชง้านไดอ้ยูจ่รงิ ใหท้า่นเดนิเลน่ชม
บรรยากาศอนัสวยงามบรเิวณจัตรัุสที?มรีา้นคา้แบรนดเ์นม รา้นเครื?องแกว้  รา้นขายของที?ระลกึ รา้น
กาแฟ รา้นไอศกรมีมากมาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกีI ครมุลอฟ ในสาธารณรัฐเชค็เมอืงทอ่งเที?ยวยอดนยิมอนัดบัสองของ
ประเทศ ตวัเมอืงตั Aงอยูบ่นคุง้แมนํ่Aาวลัตาวา เมอืงเชสกีI คลมุลอฟ ไดรั้บการบนัทกึจากยเูนสโกใ้ห ้
เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย / นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทครมุลอฟ ที?ตั Aงอยูบ่นเนนิเขา ซึ?งสรา้งขึAน
เมื?อปี ค.ศ.1250 สิ?งที?ทําใหป้ราสาทโดดเดน่คอื หอคอยทรงกลม ที?สรา้งขึAนจากหนิออ่นสชีมพ ูมี
กลิ?นอายของศลิปะแบบไบเซนไทน ์ที?มองเห็นไดจ้ากทั?วเมอืง ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงแบบพาโนรา
มาที?ทา่นจะไดภ้าพประทบัใจกบัเมอืงสดุสวยแหง่นีA  

คํ?า  รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคารพืIนเมอืง 

หลงัจากนีA นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสเกบ้เูดโจวชิ เมอืงที?ไดช้ื?อวา่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์ี?สําคญัที?สดุ
แหง่หนึ?งของสาธารณรัฐเชค ตั Aงแตปี่ 1895 

นําทา่นเขา้ที;พกั โรงแรม SPA HOTEL VITAหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที; 5 เชสกีIบเูดโจวชิ – ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  



 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตดัด ์เมอืงรมิทะเลสาบฮลัสตดัด ์ที?สวยงามและไดรั้บการบนัทกึจาก
องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืIนเมอืง เมนปูลาเทราตย์า่ง 

บา่ย  นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศที?สวยงามของซสีตรที ถนนเลยีบทะเลสาบสูจ่ดุถา่ยรปูมมุมหาชนที?
นักทอ่งเที?ยวตอ้งเดนิขึAนไปเก็บภาพที?มมุโคง้สวยของฮลัสตดัด ์อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ดื?มดํ?ากบั
บรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั / นําทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุ
เวยีนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

คํ?า  รบัประทานอาหารคํ;า อสิระตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้ที;พกั โรงแรม ARIONCITYHOTEL VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที; 6 เวยีนนา – ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  

นําทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบัพระราชวงัเบลลว์าแดร ์อดตีที?ประทบัของเจา้ชายยจูนี แหง่ซาวอย 
นายทหารชาวฝรั?งเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัสบ์วรก์ แหง่ออสเตรยี นําทา่นนั?งรถผา่นชมอาคารเกา่แก่
บรเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซ ่อาท ิศาลาวา่การเมอืง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา่ พระราชวงั
หลวงฮอฟบวรก์ จัตรัุสมาเรยีเทเรซา่  แวะถา่ยภาพสวยๆกบั บดิาแหง่เพลงวอลทซใ์นสวนสตรัทพ์ารค์ 
นําทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบัพระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ที?
สรา้งมาตั Aงแตค่รสิตศ์ตวรรษที? 17ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก และตกแตง่ภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึ?งเป็น
สไตลท์ี?โปรดปรานของจักรพรรดนิมีาเรยีเทเรซา่ผูย้ ิ?งใหญท่ี?ครองอํานาจอยา่งยาวนานถงึ 40 ปี 

10.30 น.   นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา  เพื;อผา่นข ัIนตอนการทาํคนืภาษ ี– เช็คบตัรโดยสาร ตรวจ
หนงัสอืเดนิทางเพื;อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดนิทางกลบัโดย เที;ยวบนิที; TG 937 (บนิตรง) 

วนัที; 7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเรื;องโรงแรมที;พกั 

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั Aนกนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้
เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื?องจากโรงแรมนัAนไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการ
เรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยกหอ้งพัก 



 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื?องปรับอากาศเนื?องจากอยูใ่นแถบที?มอีณุหภมูตํิ?า 

3. กรณีที?มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึAนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี?ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื?อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที?มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที?เป็นหอ้งเดี?ยวอาจเป็นหอ้งที?มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี
อา่งอาบนํAา ซึ?งขึAนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัAนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี?ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ?มเตมิ 

** ตัoวกรุป๊เมื?อออกตัoวแลว้เลื?อนไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลี?ยนแปลงตัoว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี?ยนไดต้ามความเหมาะสมขึAนอยูก่บัดลุพนิจิของหัวหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึความ
สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

  

อตัรานีIรวม 

- คา่ตัoวเครื?องบนิไป- กลบัสายการบนิไทยชั Aนประหยดั(หลงัจาก 1 ก.ค. ปรับนํAาหนักเป็น 20กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่ภาษีนํAามันเชืAอเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมที?พักตามที?ระบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครื?องดื?มทกุมืAอตามที?ระบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที?ยวตามที?ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชั?วโมงตอ่วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที?ตา่งๆตามที?ระบใุนรายการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงื?อนไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีIไมร่วม 

- คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

- คา่นํAาหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที?เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯที?คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากที?รายการระบเุชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครื?องดื?มที?ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ
เป็นตน้ 



 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ?ม 7% และคา่ภาษีหกัณที?จา่ย 3% (สําหรับกรณีที?ตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง*ขอเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นที;
เหลอื* 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึAนอยูก่บัความพงึพอใจที?จะตอบแทนเป็นสนินํAาใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอื?นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและชําระเงนิ 

                ชําระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตั Aงแตว่นัที?ทา่นไดทํ้าการจองทวัร ์มฉิะนัAนจะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นที?เหลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัAนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึ?งจะเกดิขึAนไดก็้ตอ่เมื?อไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึ?งในกรณีนีA
ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื?นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยื?นขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ที?อํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที?สถานทตู
ระบเุทา่นัAน (การอนุมัตวิซีา่ขึAนอยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัAน) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื?นวซีา่ไมน่อ้ย
กวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที?เอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั Aง หากตอ้งการขอยื?นคํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผู ้
รอ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที?มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี?จะเดนิทางไปทอ่งเที?ยวยงัประเทศตามที?
ระบเุทา่นัAน การปฏเิสธวซีา่อนัเนื?องมาจากหลกัฐานในการขอยื?นวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื?นขอวซีา่
ทอ่งเที?ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ] ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั Aงหมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะ
ถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนัทําการ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตัoวกบัสายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯได ้
ดําเนนิการออกตัoวแลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัoวเครื?องบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนืใหท้า่นตามที?สายการบนิคนืใหก้บั
ทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทั AงนีAบางสายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตัoวเครื?องบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบ
กบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ที?ทางสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นที?เหลอืจะคนืให ้
ทา่นภายใน 15 วนั 



 

ผูท้ี?ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอมในการ
เดนิทางและสําหรับทา่นที?ถกูปฏเิสธวซีา่อนัเนื?องมาจากการกระทําที?สอ่ไปในทางทจุรติ หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใช ้
เอกสารปลอมประกอบการยื?นวซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทั Aงหมดที?ทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็ม
จํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที?ดําเนนิการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางที?ทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื?นวซีา่ให ้เมื?อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ใน
การไมค่นืคา่ทวัรท์ั Aงหมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่น
เนื?องจากการยื?นวซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกบัทางสถานทตู 

หมายเหตอุื;นๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ที?จะเปลี?ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีA และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ เมื?อเกดิ
เหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้
ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที?ยวบนิรวมถงึในกรณีที?ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที?นอกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี?สดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี?ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทั AงนีAข ึAนอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาท
ที?ไมค่งที?และกรณีที?สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่นํAามันเพิ?มหรอืคา่ตัoวเครื?องบนิเพิ?มเตมิจากราคาที?กําหนดไวโ้ดยทาง
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ในการ
ปรับเปลี?ยนโปรแกรมเพื?อความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ี?ผูเ้ดนิทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เนื?องจากรายการทวัรน์ีAเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ]การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทั Aงหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเงื?อนไข
ตา่งๆ ตามที?ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

ยื;นวซีา่ประเทศเชค ที;ศนูยค์าํรอ้งขอวซีา่ "VFS" 

ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัIน 15 ยนูติC สลีมคอมเพล็กซ1์91 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั  กรงุเทพฯ 
10500"                             

หลกัฐานการยื;นวซีา่เชค 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยื?นขอวซีา่ที?สถานทตูเชค)  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนั 
ผูย้ื?นคํารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิAวมอื ที?ศนูยย์ื?นวซีา่ของสถานทตู ตามวนัและเวลานัดหมาย 

1.หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่?ากวา่ 6 เดอืน 

-โดยนับวนัเริ?มเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีAสามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ตํ?ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื?นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ี?กองหนังสอืเดนิทาง 

-หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่?ากวา่ 3 หนา้  

** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ในการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบุนัเทา่นัAน 

ในกรณีที?มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพื?อป้องกนัการสญูหาย 



 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ที?เคยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั 

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพื?อประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 
  

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิAว จํานวน 2 รปู เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัใน 
หนังสอืเดนิทาง)  

-ฉากหลงัสขีาวเทา่นัAน เนื?องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 

-รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

3.สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

-กรณีเป็นเด็ก อายตํุ?ากวา่ 15 ปี 

-ใชสํ้าเนาสตูบิตัร 

-หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนาสตูบิตัร
ดว้ย 

4.หมายเลขโทรศพัทท์ี?สามารถตดิตอ่ไดท้ั Aงเบอรท์ี?ทํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5.สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นที?สมรสแลว้ 

6.สําเนาใบเปลี?ยนชื?อ กรณีทา่นที?มกีารเปลี?ยนชื?อ 

7.สําเนาใบเปลี?ยนนามสกลุ กรณีทา่นที?มกีารเปลี?ยนนามสกลุ 

8.สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นที?หยา่แลว้ 

9.หนังสอืรับรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีAการมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

-กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิทที?ทํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัAน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

-กรณีมอีาชพีรับราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัAน (ตวัจรงิ) โดยระบตํุาแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที?เริ?มทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนาบตัรประจําตวั
ราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการทํางานที?ออกโดยราชการ ตอ้งดตูวัเลขใหเ้ป็นอารบกิไมรั่บตวัเลขไทย) 

-กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สําเนาหนังสอืรับรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมตํ่?ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-กรณีทําอาชพีอสิระตอ้งทําจดหมายแนะนําตวัเองวา่ทําอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 

-กรณีทา่นที?เป็นแมบ่า้น  



 

   ·หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 

   ·หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทั AงนีAเพื?อแสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีAแจง
เกี?ยวกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

-กรณีทา่นที?วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีAแจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีAแจงการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ ้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบืAองตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีAหากความสมัพันธ์
ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื?นคํารอ้งขอวซีา่นีA)  

-กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา 

-ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สําเนาสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสําเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.หลกัฐานการเงนิ 

-สําเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัAน ที?แสดงถงึการเคลื?อนไหวของบญัชยีอ้นหลงั
อยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วนักอ่นวนัยื?นวซีา่) 

**หากสมดุบญัชมีกีารอพับคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนื?อง หรอืเดอืนกระโดด ตอ้ง
ขอสเตจเมน้เทา่นัAน!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยื?นวซีา่ 

กรณีไมม่บีญัชสีว่นตวั หรอื เด็กอายตํุ?ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บดิา,มารดา,พี?,
นอ้ง  ทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยและชีAแจงความสมัพันธโ์ดยระบชุื?อผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชื?อผูท้ี?ถกูออกคา่ใชจ้า่ยให ้
พรอ้มสําเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัAน  ที?แสดงถงึการเคลื?อนไหวของบญัชี
ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วนักอ่นวนัยื?นวซีา่) 

-และเอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 1. สําเนาพาสปอรต์หรอืบตัรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพันธข์องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิตัร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยื?นวซีา่ 

-กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมดุบญัชอีื?นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นตน้ 

-กรณีที?เดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ?งในการยื?นขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลใน
ครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะ
จดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายที?มกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้ม
ระบชุื?อและความสมัพันธช์ีAแจงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***ท ัIงนีIเพื;อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอที;จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื;อกลบัสูภ่มูลิาํเนา 

11.กรณีเด็กอายตํุ?ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

-ตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 



 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที?อาจจะเกดิขึAนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั Aงแนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื?อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที?อาจจะเกดิขึAนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั Aงแนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื?อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทั Aงกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีAแจงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองที?ไปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที?อาจจะ
เกดิขึAนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั Aงแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื?อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-         กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

  

  

ขอ้มลูจองควิวซีา่เชงเกน้ (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**   กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชื?อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................... 

สถานที?เกดิ......................................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง.......................................................................................... 

วนัที?ออกหนังสอืเดนิทาง.........................................................................................   

วนัที?หมดอายหุนังสอืเดนิทาง...................................................................................... 

สถานภาพ       โสด        แตง่งาน      แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

                   หมา้ย      หยา่ 

ที?อยูท่ี?สามารถตดิตอ่ได ้

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

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



 

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

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

โทรศพัท ์(บา้น)............................ 

มอืถอื ....................................... 

อาชพี               เจา้ของกจิการ 

                      พนักงาน 

                      ประกอบอาชพีอสิระ    

                      เกษียณอาย ุ   

                      นักเรยีน  

                      วา่งงาน            

                      อื?นๆ 

ชื?อบรษัิท/ชื?อโรงเรยีน 

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

ที?อยูท่ี?ทํางาน 

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

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

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

โทรศพัท ์(สํานักงาน) ............................................................................................ 

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

อเีมล ์(สํานักงาน) ...............................................................................................   

อเีมลส์ว่นตวั ....................................................................................................... 

ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่.......................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัที?เขา้-ออก……………………………….......................................................... 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิAวมอื หรอืไม.่..................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัที?เขา้-ออก…………………………………........................................................ 



 

  

 

 

 

 

 


