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ปราก - ปราสาทแหง่กรุงปราก - คารโ์ลวี่วารี่ 

เชสกี้คลมุลอฟ - บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีรส่แควร ์  

ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ - ลนิซ ์

เวียนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 
 

 



ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ 
21.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - ปราก 

02.25 น.     ออกเดนิทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK371/EK139 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0535-0905 *.*.*. 

13.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเชก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

ต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดใน

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

น าท่านเดินเลน่ย่านจตัุรสัเมอืงเก่าทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ัง้

รา้นคริสตลัซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กนิ็ยมนา

ไปเป็นเครื่องประดบัหรอืช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม 

  
 

น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่ า้วลัตาวา อดตีที่ประทบั

ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นที่ทาการของคณะรฐับาล ...น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็  

3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่แมน่ า้ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆ อกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานทีส่วยงาม ชมอาคารส าคญัๆ 

มากมาย ...จากนัน้น าท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม ....น าท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่าน

จะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์สที่ทอดขา้มแมน่ า้วลัตาวาสญัญาลกัษณ์ทีส่  าคญัของปรากทีส่รา้ง

ขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยว

และผูท้ีส่นใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ปราก - คาโรววีารี่ - เชสกี้คลมุลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLORYVARY) (127  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่า้เทปลา่เป็นเมอืงที่
สวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนา้แร่รอ้น  
น าท่านเดินชมเมอืงคารโ์ลวารี หรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงน า้แร่ เมอืงทีส่วยที่สุดแห่งหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่แม่นา้เทบลา ดินแดนแห่งน้ีเป็นทีค่น้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาติ และมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที่
รอ้นทีสุ่ด อยู่ในศูนยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที่ยว



สามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ทีท่าจากพอรซ์เลนในเมอืงน้ีเท่านัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์ส

ปา เพือ่รกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถ์

ของแมรี่เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน

สถาปตัยกรรมทูโอดอร ์หรอืหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติ

จากสมนุไพร เป็นของทีร่ะลกึ 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงเป็ดโบฮีเมยี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดีและการจดัเกบ็ภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

จากประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานมคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สี่  คาโรววีารี่ - ฮอลสตทั - ลนิซ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอื

เจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืง

โบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัร

โบฮเีมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็

เจรญิขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดีตและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่

ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (210 กโิลเมตร) เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาลและยงัมทีวิทศันท์ี่สวยงามเป็นที่

หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรยีกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบั

กบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดิน บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนั

เป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุด

ของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พุ

กลางลานและอาคารบา้นเรอืนที่สวยงาม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลนิซ ์(LINZ) (125 กโิลเมตร) เมอืงซึง่ต ัง้อยู่บนสองฝัง่ของแมน่ า้ดานูบ ครึ่งทาง

ระหว่างเวยีนนากบัซาลสเ์บริก์ เป็นเมอืงที่ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานแต่มบีทบาทช่วงส ัน้ๆ ในสมยัศตวรรษที่ 15 

อดตีเมอืงหลวงของอาราจกัรโรมนัอนัศกัดิ์สทิธิ์ พฒันาการทางวฒันธรรมอย่างอสิระผสมผสานกบัการเป็นสถานที่

เกดิของวฒันธรรมและศิลปะทีป่ฏรูิปใหม่ท าใหล้นิซ ์กลายเป็นเมอืงหลวงทางวฒันธรรมของทวปียุโรปพ.ศ. 2552 

(EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2009)  

ทีพ่กั    LIZ HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์ - บูดาเปสต ์- ล่องเรอืดานูบ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กโิลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย และเป็นเมอืงเกดิของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั ชมอนุสาวรยีโ์ยฮนัส ์

สเตราทใ์นสวนสาธารณะสตทัปารค์…. 
น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(Schoenbrunne) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่ี

ความสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  
 

น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างครสิตลัสวารอฟสกี้ -หลุยส์
วติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชมมหา
วหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธิคทีง่ดงาม ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

 น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (248 กโิลเมตร) เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า 
และเมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  
น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

  
ทีพ่กั    BUDAPEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หก  บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืง

ใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์ากการสู ้

รบของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงาม

ของตวัเมอืงได ้ 



จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการี 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

16.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK112/EK376 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 23.20-03.40 *.*.* 

วนัที่เจด็   สนามบนิสุวรรณภมิู 
13.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

*.*.*. ** @@ ** *.*.*. 

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

11–17 ต.ค.// 18-24 ต.ค. 

9-15 พ.ย. // 23-29 พ.ย.   
38,888.- 

8,500.- 

29 ธ.ค.-4 ม.ค. 48,888.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม 

อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ยนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึงความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี



3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,บริการพเิศษ
ต่าง ๆ 

4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 25 ยูโร 

7. ค่าวซี่าประเทศเชก ท่านละ 3,500.-บาท (หากก าหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางมายืน่ไดต้าม 

      ก าหนดการทางบริษทัฯ ขอเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท)  

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นถอืวา่เป็นการยกเลกิโดยอตัโนมตั ิและขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ  าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทุกกรณี  



 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดั

จ าหรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

คร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิ

มดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

 
หมายเหตขุอ้ส าคญั 

1. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพกัโรงแรมไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรมทวัรท์ีร่ะบ ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตสุุดวสิยัทีเ่กดิขึ้น

โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเดินทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในกรณีที่มเีหตจุ  าเป็นสุดวสิยั  โดยจะ

พยายามใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏเิสธ

การเขา้ หรอื ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ซึง่ถอืเป็นเหตซุึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ

และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  

5. บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่าง 

ๆ ทีเ่กดิขึ้น ซึง่เหตกุารณด์งักลา่วอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

6. ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสทิธิ์ และไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอเงนิคืนค่าบรกิารได ้

7. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้

ไม ่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  



- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง

แพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเชก 
 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว 

ถา่ยมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ช้

ไม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน(อพัเดทยอด 

ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ื่น ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น 

และชื่อ นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนังสือรบัรองบริษทัที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและ

ประทบัตราบรษิทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 

1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจาก

บดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดินทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบค ารอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา 

หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนของบดิามารดาดว้ย 
 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 



ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กิด  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
   

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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