
 

 

 

 

    หนา้ %  จาก %1 18

ออสเตรยี เชก สโลวคั ฮงัการ ี
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)

 เร ิ7มเพยีง 46,900.- 



• เดนิเลน่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “โมสารท์”  
• เดนิเลน่เมอืงนํ<าแรส่ดุแสน โรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี7 วาร ี(Karlovy Vary)  
• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกยี  
• เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีGใหญท่ีGสดุของประเทศสโลวคั  
• ลอ่งเรอืแมนํ่ Dาดานบูอนัเลื7องชื7อเพืGอชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี 
• ชืGนชมกบัความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีGวจิติรตระการตา    

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที7   19-26 ก.พ. 61 46,900.-

วนัที7   12-19 ม.ีค. 61 46,900.-

วนัที7   7-14 เม.ย. 61 59,900.-

วนัที7   23-30 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 61 56,900.-

วนัที7   3-10 พ.ค., 31 พ.ค.-7 ม.ิย. 61 48,900.-

วนัที7  28 ม.ิย.-5 ก.ค. 61 48,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที7ยง คํ7า โรงแรมที7พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์ ✈ O O
HOLIDAY INN 
SALZBURG CITY

3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เชสกี< ครมุลอฟ – เชสเก ้บเูดโจวซิ O O O CLARION CONGRESS 

4 เชสเก ้บเูดโจวซิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก   O O O INTERNATIONAL 

5 ปราสาทปราก – กรงุบราตสิลาวา่ O O O HOLIDAY INN   

6 บราตสิลาวา่ – OUTLET – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่<าดานูบ O X O MERCURE BUDAPEST

7 บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – สนามบนิ O O ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

    หนา้ %  จาก %2 18



23.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ อ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีGคอยอํานวยความสะดวก

วนัที7สองของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ – เวยีนนา – ซาลสบ์วรก์

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีGยวบนิทีG BR 061 

***คณะเดนิทางต ัDงแตว่นัที7 7-14 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

03.30 น. และถงึกรงุเวยีนนา เวลา 09.50 น.***

08.10 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิGนชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชัGวโมง) ผ่านขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสูก่รุง

เวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติ

ของทวิเขาสูง และพื<นทีGอันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสาย

วงแหวน (Ringstrasse) ทีGแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่

แก ่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีGสรา้งขึ<นในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วั

อาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั<งทีG 2 และเปิดใหมอ่กีครั <งใน

ปีค.ศ.1955   ผา่นชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึGงเป็นกลุ่ม

อาคารทีGเคยเป็นทีGประทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั <งแตค่รสิตศ์ตวรรษทีG 13 

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีG 20

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอนัเป็ นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีGมชีืGอเสยีงกอ้งโลก นําเทีGยว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีGมคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เกา่ศลิปะบารอคทีGตั <งอยูบ่นฝัGงแมนํ่<าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีGประทับ

ถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีG

ส ําคัญยิGงของบรรดาประเทศทีGใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม ้ม ิรา

เบล(Mirabell Garden) ซึGงเป็นฉากหนึGงในการถา่ยทําภาพยนตรเ์รืGอง “มนต์

รกัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีGโดง่ดงัไปทัGวโลก

ระยะทาง 295 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

คํ7า รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง 

เขา้สูท่ีGพัก โรงแรม HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัที7สามของการเดนิทาง   ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เชสกีD ครมุลอฟ – เชสเก ้บเูดโจวซิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

    หนา้ %  จาก %3 18



ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีGตั <งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 

งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีGโรแมนตกิทีGสดุใน Salzkammergut 

เขตทีGอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีให ้

ฉายาเมอืงนี<วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพื<นทีGมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีGยวชมเมอืงเสมอืนหนึGงทา่นอยูใ่น

ภวงัคแ์หง่ความฝัน

ระยะทาง 73 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.15 

ชม.

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีD ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงทีGไดช้ืGอวา่เป็นเพชรนํ<างามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีGไดร้ับการยกยอ่งจากองค์

การยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนี<

ตั <งอยูร่มิสองฝัGงของแมนํ่<าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีGมอีาคารเกา่แกต่ั <งแต่

ยคุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ<นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีG

สําคญัแหง่หนึGงของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

รอบนอก ซึGงสร ้างขึ<นเมืGอปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีGใหญเ่ป็นอนัดบัสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึGงตั <งอยูร่มิฝัGง

แมนํ่ Dาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ<า ฝัGงตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง   

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชสเก ้บเูดโจวซิ (Ceske Budejovic)

ระยะทาง 210 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม.

คํ7า รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีGพัก โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที7ส ี7ของการเดนิทาง  เชสเก ้บเูดโจวชิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีGไดช้ืGอวา่เป็น

เมอืงแหง่สปาทีGใหญท่ีGสดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีGมชี ืGอเสยีงไปทัGวโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ

ระยะทาง 218 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.15 

ชม. 

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)
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บา่ย นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ซึGงปัจจุบันเป็นทีGนยิมของผูค้นทัGวโลกทีGจะมาใช ้

บรกิารรักษาสขุภาพตามความเชืGอทีGมมีาแตส่มยัโบราณ เชญิทดลองดืGมนํ<าแรซ่ ึGง

ตอ้งดืGมกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีGมปีากยืGนออกมาเหมอืน

กานํ<า นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณ

รัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานาม

มากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ จากนั<นนําทา่นเดนิเทีGยวชม

ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืง

หลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีGสรา้งมาตั <งแตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิา

ดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ทีGสวยงามและยังตบีอกเวลาทุ กๆ

ชัGวโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื<อสนิคา้พื<น

เมอืง เชน่ เครืGองแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซื<อสนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ Louis 

Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้

ระยะทาง 127 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.15 

ชม. 

คํ7า รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีGพัก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่

วนัที7หา้ของการเดนิทาง     ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาวา่    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีGสรา้งขึ<นอยูบ่นเนนิเขา

ตั <งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีG 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึGงปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั <งแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนต ์

วติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยั

ศตวรรษทีG 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีGใหญท่ีGสดุในกรงุปรา๊ก ซึGงพระ

เจา้ชารล์ทีG 4 โปรดใหส้รา้งขึ<นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีGเก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีG 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีG 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีGยนทีG 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีGเป็นหนึGง

ในสว่นทีGเกา่แกท่ีGสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีGประทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั <งหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึGงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีG

ระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากน ัDนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่<าวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีGสรา้งขึ<น

ตั <งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีG 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีG 4 ชมรปูปั<นโลหะของเหลา่

นักบญุทีGตั <งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค์

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

    หนา้ %  จาก %5 18



บา่ย
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและ

เมอืงทีGใหญท่ีGสดุของประเทศสโลวคั ตั <งอยูร่มิฝัGงแมนํ่<าดานูบทีGบรเิวณพรมแดน

ของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็

ระยะทาง 330 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.30 

ชม. 

คํ7า รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีGพัก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่

วนัที7หกของการเดนิทาง      บราตสิลาวา่ – Outlet – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ Dาดานบู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนั<นนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ< งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืGนๆอกีมากมาย 

*** เนื7องจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัDน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***

ระยะทาง 35 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 45 

นาท ี

เที7ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

    หนา้ %  จาก %6 18



บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรงุบดูาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึGงไดช้ืGอวา่เป็น

เมืองทีGทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื<อชาติทีGม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่

แมนํ่<าดานูบ”  ชมเมอืงทีGไดช้ืGอวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝัGง

แมนํ่<าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ Dาดานบูอนัเลื7องชื7อ ชมความงามของทวิทศัน์

และอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีGตั <งเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัGง 

ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึGงงดงามเป็นทีGรํGาลอื 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนี<ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีGสรา้งขา้มแมนํ่<าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิ<นทีG ใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั   

ระยะทาง 196 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํ7า รับประทานอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

เขา้สูท่ีGพัก โรงแรม MERCURE BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่

วนัที7เจ็ดของการเดนิทาง            บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – เวยีนนา – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึGงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรง

คณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึGงเคยใชเ้ป็นสถานทีGจัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชืGอโบสถม์าจากชืGอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึGงเป็น

กษัตรยิท์ีGทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิGงกอ่สรา้งทีG

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึGงสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบั

สสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีGสดุในศตวรรษทีG 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นทีG 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีGงดงามของศตวรรษ

ทีG 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอื

งบดูาทีGทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่<าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี<สรา้งขึ<น

ตั <งแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน นําเดนิทางขา้มพรมแดน เชก็-

ออสเตรยี สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื<นทีGอนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี

ระยะทาง 243 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 4 ชม.

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนั<นนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึGงมีประวัตกิารสรา้งมาตั <งแต่กลางครสิต์

ศตวรรษทีG 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ<นใหมอ่ยา่งสงา่งาม

ดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพืGอใชเ้ป็น

พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีGประทบั ซึGงได ้

รับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึGงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์อง

ฝรัGงเศส
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16.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรงุเวยีนนา เพืGอใหท้า่นมเีวลาในการทํา       

คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื<อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

19.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีGยวบนิทีG BR 062

วนัที7แปดของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ

11.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีGจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีGทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีGยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีGกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั <งในกรณีทีGทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี<าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึGง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีGยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีGยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีGยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีGคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื7อทา่นทาํการซืDอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื7อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัDง 

มฉิะน ัDนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัDงส ิDน

    หนา้ %  จาก %8 18

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ 

ท ัDงนีDข ึDนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที7ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก̀ารยา้ยเมอืงทีGเขา้พัก 

เชน่ กรณีทีGเมอืงนั<นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีGใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีGยนตามความเหมาะสม



โปรแกรม : ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮงัการ ี  8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           19-26 ก.พ. 61 

12-19 ม.ีค. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           7-14 เม.ย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 46,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 46,900.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 46,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
46,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัDนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัDน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุGากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 26,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )
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กาํหนดวนัเดนิทาง:           23-30 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           3-10 พ.ค., 31 พ.ค.-7 ม.ิย. 61  

    28 ม.ิย.-5 ก.ค. 61  

ช ัDนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุGากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 56,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 56,900.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 56,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
56,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัDนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุGากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 48,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 48,900.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 48,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
48,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )
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1. คา่ตัbวเครืGองบนิ ชั <นประหยดั ( Economy Class) ทีGระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืGอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีGยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีGระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีGระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีGทอ่งเทีGยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื7อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที7) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืGนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืDอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื7องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ7มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีDยประกนัเร ิ7มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีDยประกนัเร ิ7มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที7มอีายตุ ัDงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืGองดืGมทีGสัGงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ<าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีGสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Dามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที7สายการบนิมกีารปรบัขึDนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ7งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก   

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ7น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิGม 7%  

ช ัDนธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุGากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีDรวม 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 



 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัGวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที7น ั7งจะยนืยนัเมื7อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัDน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีGเดนิทาง ทีGมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืGอทําการจองควิยืGนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืGอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที7ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีG กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั <ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีG ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีGเกดิขึ<น 

5. การยืGนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั <นตอนการยืGนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั <งแบบหมูค่ณะและยืGน รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืGอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีG 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัGงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีGยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัGวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืGองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั <งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีGดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ<น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืGนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพืGอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึGงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีGคอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีGศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืGองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีGตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Gากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริGมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํGากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืGนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนืGองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิGงในการยืGนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Gากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีGใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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เง ื7อนไขการจอง 

เง ื7อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึDนจรงิ

ขอ้มลูเบืDองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื7นวซีา่และการยื7นขอวซีา่



 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีGนัGงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครืGองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครืGองบนิ ซึGงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครืGองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีGเกดิขึ<น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัGงทีG Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีGจะนัGงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีGสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีGมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืGนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีGเครืGองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีGมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีGนัGง Long 

leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีGเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีGเชค็อนิเทา่นั<น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัDงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที7บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึDนไป) เนืGองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืGนทีGเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีGเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึGงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืGอนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั <งนี<ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีGไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีGสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื7นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีGเกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืGนวซีา่ / คา่มดัจําตัbวเครืGองบนิ หรอืคา่ตัbวเครืGองบนิ 

(กรณีออกตัbวเครืGองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีGกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืGองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีG ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด 

 

1. เนื7องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี7ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัDนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั
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ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องต ัXวเครื7องบนิและที7น ั7งบนเครื7องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั



แบบ 3 ทา่น ซึ7งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนื7องจากโรงแรมน ัDนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ7มเตมิในกรณีที7

อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืGองปรับอากาศเนืGองจากอยูใ่นแถบทีGมอีณุหภมูตํิGา  

3. กรณีทีGมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ`

ในการปรับเปลีGยนหรอืยา้ยเมอืงเพืGอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีGมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีGเป็นหอ้งเดีGยวอาจเป็นห ้ องทีGมขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ<า ซึGงขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื7นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี7ยนแปลงกฎและเอกสารการยื7นอยูเ่ร ื7อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืGนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที7ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที7ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื7นขอวซีา่จะมเีง ื7อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ7มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื7นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีDรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที7ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิDว จํานวน 2 ใบ       (พื<นหลงัขาวเทา่นั<น ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืGองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที7ออกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชืGอใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืGนขอจาก 

ธนาคารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืGนไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัGวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิใน

บญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืGนวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นั<น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีGสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีG

นอ้ง ทีGมสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั<น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
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3.2.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีGออกคา่ใช ้

จา่ย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีGออกจากทางธนาคารเทา่นั<น (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัสําเนา

สมดุบญัช)ี ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุืGอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีGออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืGอ – สกลุ 

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีGเจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืGอ – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืGนขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 

วนั และใชย้ืGนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  

***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนีD ธ.เกษตรและสหกรณ ์ธ.อสิลาม 

ธ.อาคารสงเคราะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีD กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4 หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีGมชีืGอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีG 

โฉนดทีGดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริGมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืGอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืGอสถานทตูทีGยืGน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีGออกจากสถาบนัทีGกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืGอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืGอสถานทตูทีGยืGน) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุGากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีGยนชืGอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีGยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที7บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํ7ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืGอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีGสถานทตูดว้ย ทั <งสองทา่น (เฉพาะควิเดีGยวเทา่นั<น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยื7นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี7ยนและขออพัเดทเพิ7มเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ7มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื7นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื7องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืGอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืGอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีGเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีGเกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืGนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืGอตวั นามสกลุ ทีGอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีGอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื<อผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้) ........................................................................................................ 

13. ชืGอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีGอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืGอ ทีGอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีGเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีGผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั <งแตว่นัทีG........................................ถงึวนัทีG....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ<วมอืเพืGอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี< 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีG หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืGนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืGอ.................................................   

สิGงทีGชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิGงทีGชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีGพักทีGมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีGพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั <งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

    หนา้ %  จาก %17 18



   อืGนๆ (โปรดระบ)ุ     อืGนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี7ยวขอ้งใดๆท ัDงส ิDน 

ท ัDงนีDบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัDน 

    หนา้ %  จาก %18 18


