
 

 

 
 
 

 

 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย (TG)สะสมไมลไ์ด5้0% นํา้หนกักระเป๋า 30 กก. 
ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้่าสวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบู์รก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่

ถา่ยทาํภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรุงเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบ
รุนน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบู์รก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรนํา้งามแห่งโบฮเีมยี  กรุงปราก ชมความงดงาม
อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรุงบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ํา้ดานูบที ่

 

 



 

 

เมนพูเิศษ!!! เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ปลาเทราทย์า่งเกลอื 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  
)ไมเ่สรมิเตยีง(  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06 – 12 กมุภาพนัธ ์63 35,888 

ราคาเด็ก0-2 ปี 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

/Infant  
50 % ของราคาทวัร ์
  

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

 

** ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซี่า 4,000 บาท ** 

 

 
 

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

 
 
 
วนัทีห่น ึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก 
ช ัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (Thai airways) โดยมีเจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลด
กระเป๋าสมัภาระ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เทีย่วบนิที ่TG936  
  (บนิตรงใชเ้วลาในการเดนิทาง 11ช.ม30นาท)ี 

 
วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบู์รก์ -สวนมริาเบล            
               อาหารเทีย่ง,เย็น 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย
ประมาณ 5 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทา่นผ่านพธิตีรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  
เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  พเิศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 
บา่ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ ถา่ยรปูที ่ฮลัลส์ตทัท ์สิง่แรกทีทํ่าใหฮ้ัลลส์ตัทท ์โดดเดน่คอือากาศอันแสนบรสิทุธิ ์

เงยีบสงบ ฉากหลังเป็นภูเขาสงูชันโอบลอ้มเมอืง ทะเลสาบสฟ้ีา บา้นเรอืนน่ารักๆ ลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ลงมา
ตามแนวเขาและยังเป็น หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้ อยู่รมิทะเลสาบ โอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิทีสุ่ดใน



Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายา
เ มื อ ง นี้ ว่ า เ ป็ น ไ ข่ มุ ก แ ห่ ง อ อ ส เ ต รี ย  แ ล ะ เ ป็ น พื้ น ที่ ม ร ด ก โ ล ก ข อ ง 
UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ่ า ย รู ปส วย ๆที่ เ ซ็ นทร ัลสแ คว ร์ (Central Square 
Marktplatz) จัตรัุสกลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรปูป้ันโฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลต่างๆดว้ย
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบู์รก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) ซึง่ตัง้อยู่
ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี เนิน
ภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําท่านชมเมอืงซาลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค 
ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่าจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบซูร์ก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซาลซัค )Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับ
เทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่วลูฟ์กังอามาเดอสุ โมสารท(Wolfgang 
Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทําของภาพยนต์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์
เพลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนั้น นําท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden ) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่ี
การจัดสวนในสไตล์บาร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรลัสแควร ์
(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรูปป้ันโฮลีท่รนิิตี ้เป็นเป็นสถานทีจั่ด
งานเทศกาลตา่งๆดว้ย   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ อาหารจนี 
   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Salzburg 
ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม           เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค)                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 216 กม.3.30 ช.ม.) 
นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเพชรนํา้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห ้
เป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดด
เด่นของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็น
สถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นําทา่นถา่ยรปู ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้ง
ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุ
เกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ํา้วอลตาวา (Vltava River)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที4่ อาหารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่กรุงปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรฐัเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ย

ยอดตัง้อยู่รมิสองฟากฝ่ัง แม่น้ําวัลตาวา ผ่านชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุง
ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คือ 
อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวยี ปัจจุบันกรุงปรากไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก ถ่ายรูปคู่ 
สะพานชารส์ล ์(Charles Bridge) เป็นสะพานคนเดนิทําจากหนิ สะพานสคีล้ําทะมนึ อายกุวา่ 600 ปี มี
รปูป้ันตา่งๆ ตลอดสองขา้งของสะพานตา่งสตีา่งสมัยกนั โดยทีว่วิทวิทัศน์ขา้มแมน้ํ่า Vlatava ก็ด ีรปูป้ันก็ด ี
ตัวบา้นเรือนสองฝ่ังแม่น้ําก็ดี ชมโบสถพ์ระแม่ (Church of Our Lady Before Týn) เป็นสถานที่
สําคัญในเขตเมอืงเก่าของเมอืง และเป็นโบสถห์ลักของเขตเมอืงเก่ามาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 ชมนาฬกิา



ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) เป็นอกีจุดไฮไลทห์นึ่งในย่านเมอืงเก่าของกรุงปราก นาฬกิานี้
ถูกตดิตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนั้นไดทํ้าการปรับปรุงซอ่มแซมนาฬกิานี้โดยเดอะมาสเตอร ์ฮา
นาส (The Master Hanus)  ปัจจุบันนาฬกิาเรอืนนี้นอกจากจะดสูวยงามแลว้ ก็ยังใชง้านไดด้ ี

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ มือ้ที5่ อาหารทอ้งถิน่เมน ู เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน 
   ทีพ่กั:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในกรุงปราก 
ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสําคญัตา่งๆ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่             ปราสาทปราก – กรุงบราตสิลาวา่ (สโลวาเกยี)  – ปราสาทบราตสิลาวา่            อาหาร เชา้

,เทีย่ง,เย็น 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 
ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.
1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาต
ใหเ้ขา้ชม( อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่
ใหญ่ทีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ
กษัตรยิสํ์าคัญใน  อดตี  เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็น
ตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่
ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมี
รา้นขายของทีร่ะลกึวางจําหน่ายอยูม่ากมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่7 อาหารจนี 
บา่ย นําเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี  ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น้ําดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ี
และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้น นําท่านเดนิทางไป ปราสาทบราตสิลาว่า(Bratislava 
castle) (ถา่ยรูปดา้นนอก)ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผืนผา้ตัง้อยู่บนเนินเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแม่น้ําดานูบส
รา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคยถกูเพลงิไหมเ้สยีหายจากนั้นมกีารก่อสรา้งเรือ่ยมา และมกีาร
ก่อสรา้งใหม่อีกครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจ้ากมุมของ
ปราสาทแหง่นี ้และอสิระเดนิเลน่ถา่ยรปู 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ มือ้ที8่ อาหารจนี  
ทีพ่กั:  Holiday Bratislava 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาล**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัทีห่า้  เวยีนนา (ออสเตรยี) - Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์- พระราชวงั Hofburg- 
มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น - ถนนคารเ์นอรส์ตรที                                                                            อาหาร เชา้, 
- , เย็น 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

นําท่านเดนิทาง สูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 
เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะ การดนตร ีสถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุ
หรู และสวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย ระหว่างทางแวะใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 
Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระช ้
อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย  อิสระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย  จากนัน้ เดนิทางไปนําท่านชมภานใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารใน
สไตลโ์รโคโคทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
อ อ ส เ ต รีย  โ ด ย ใ น แ ต่ ล ะ ปี จ ะ มี
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมมรดก
โลกที่ไดรั้บการยอมรับจากนานา
ประเทศแห่งนี้หลายลา้นคนชื่นชม
การตกแต่งอันหรูหราในแต่ละหอ้ง
ของพระราชวังเชนิบรุนน ์ซึง่เคยเป็น
ที่พํานักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟ



รันซ ์โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดนิีมาเรยี เทเรซาและบรรดาผูป้กครองแหง่ประเทศออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ 
 จากนัน้นําทา่น ถ่ายภาพดา้นนอก พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวง

ใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่นหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพํ่านักและทําเนียบของ
ประธานาธบิดอีอสเตรยี และยังเป็นพระราชวังทีเ่กา่แก่และใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก มอีายุกว่า 600 ปี 
พระราชวังแห่งนี้ เคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดใิน
ราชวงศฮ์อฟบวร์ก ตัง้แต่พระองคแ์รกจนถงึพระองค์
สดุทา้ย กอ่นทีจ่ะเขา้สูย่คุของสาธารณรัฐออสเตรยีใน
เวลาต่อมา สมควรแก่เวลา นําท่านถ่ายภาพดา้นนอก 
ม ห า ว ิ ห า ร เ ซ น ต์ ส ตี เ ฟ่ น  ( St.Stephens 
Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
เมืองเวียนนา โบสถ์แห่งนี้เรียกไดว้่าเป็นทัง้ผลงาน
ศิลปะเชงิศาสนา และเป็นโบสถ์ที่สําคัญที่สุดของ
ออสเตรีย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกใชจั้ดงานของรัฐและ
พธิทีางศาสนาอืน่ๆ ในหลายๆ วาระ มหาวหิารเซนตส์ตี
เฟ่นสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1147 เพือ่อทุศิแดนั่กบญุสตี
เฟ่น โดยสรา้งตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิค 
(Gothic) ทีใ่หค้วามรูส้กึน่าเกรงขาม และโรมานเนสก ์
(Romanesque) ที่อ่อนชอ้ยงดงาม องค์ประกอบใน
สไตลโ์กธคิสว่นใหญ่ของอาคาร เชน่ หอคอย สรา้งขึน้
ระหวา่งศตวรรษที ่14 และ 15 อสิระใหท้า่นไดช้๊ปป้ิงที ่
ถนนคารเ์นอรส์ตรที (Karntner Strasse) ป็นถนน
คนเดินและชอ้ปป้ิงสายสําคัญแห่งกรุงเวียนนา มี
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรยีงรายตลอดสองขา้ง
ถนน ที่จะตอ้งถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสนิคา้ใหเ้ลือก
มากมาย อาท ิเสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สนิคา้แบ
รนดเ์นมแบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,รา้นขนมเวเฟอร ์จาก Manner Schnitten,  
และอกีมากมาย อกีทัง้เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ มือ้ที1่0 อาหารทอ้งถิน่ 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในเวยีนนาตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 
วนัทีห่ก         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา                                                                        อาหาร เชา้  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่1  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนาเช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้่านทําคนืภาษ ี

(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937 
 
วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        
 
05.30+1 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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



หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ
เดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทาง ท่านจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้
เทา่นัน้ 
**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-
กลับและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากวา่ 3หนา้** (กรณุาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ **  กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่น่ังเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลือ่นวันได)้  
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก 
ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และ
ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์
หรอืกอ่นออกตั๋ว 
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่ี
อาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นั้น แตท่ัง้นี้ 



ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น  
7. ไมร่วมคา่วซี่าวซีา่เชงเกน้  4,000 บาท 
 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG 
แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครอง ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยท ัง้นีก้ารทาํประกนันีจ้ากบรษิทัมากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบั
ใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ท ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  
 
 
 



 
เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซี่าเชงเกน้) Czech Republic( 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่วนัทาํการ 15-10  
 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  ** โปรดดาํเนนิการ

ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจํา 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํ่ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี
จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  )หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนินการทํา
 (พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทหีากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง
บรษัิททัวร ์     เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ3 
เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น
ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

 **หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   )ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. เอกสารสว่นตวั )มา้ถ(  

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนสมรส /สําเนาทะเบยีนหยา่/ สําเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร 
 
กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต /อําเภอ
ามทะเบยีตามหลักฐานทีอ่ยูต่นบา้นของท่าน )พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์ (มารดา-สําเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมี
นายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิาตร และเซมารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบ-ุ◌น็เอกสารตอ่หนา้เจา้ที่
ทีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 



4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่่านทํางานปัจจุบัน   
โดยระบุตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่
ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตรา
บรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ 

)DBD(, )คัดสําเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นั้น สถานทตูไมรั่บพจิารณา
บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกับสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกัน จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้( 
 
4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน
หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชสํ้าเนาสมุดบัญชเีงินฝากออมทรัพย ์หรือสําเนาสมุดบัญชเีงินฝากประจํา  )บัญชี

สว่นตัว( รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก 
สมํ่าเสมอ ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ 

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา 
 

 
5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง เขียนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง )Sponsor 

Letter( พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง  เดอืน 6
(ออก สมํ่าเสมอ-กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้) 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พีน่อ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืด-
เดยีวกันเท่านัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ที่
ใชเ้ดนิทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีกํ่าหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ภายใน 1-2  วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลสําหรบัยืน่วซี่าเชงเกน้ 
 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยื่นวซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัตขิอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัคร/ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็น/
 จรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 
 เมือ่ท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯ
ทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดชํ้าระไปแลว้ทกุกรณ ี



  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่
ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถูกตอ้ง(  
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐเช็ก) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1 .ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

2 .ชือ่ -  สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 
3 .เพศ    ชาย          หญงิ 
4 .ทีอ่ยู่ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

............................................................................................................................................................. 
.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

ทีอ่ยู่ .5พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ)  
............................................................................................................................................................. 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
6. โทรศพัทม์อืถอื )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศพัทบ์า้น )ถา้มี( ..........................................  

7 .อาชพีปัจจบุัน ....................................................  
    ตําแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน ( ......................................................................  
8 . ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอย่างชดัเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  
9. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไม่จดทะเบยีน(  
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  
21.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  
31.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ )ถา้ม ี(โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15 . ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านม า หรอืไม ่)โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................( 



ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 
17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ  
           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ................................................... .......... 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 
   เงนิสด 
 
หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู          
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 
 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยืน่วซีา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่
รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 
เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนินการนําสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของท่านใหช้ัดเจน )ระบุ
เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยืน่วซี่าใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สัปดาห์ กอ่น

ถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ท่านจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
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