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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 25 - 31, 26 ต.ค. – 1 พ.ย., 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 

พฤศจกิายน : 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28, 24 – 30, 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 

ธนัวาคม : 6 – 12, 8 - 14 

38,900.- 

ธนัวาคม : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.61, 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.61 48,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈   

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก ✈ ✈ O HOTEL DUO  

3  ปราก – ปราสาทปราก – เชสก ีบดูาโจวคิ O O O SPA HOTEL VITA  

Winter Eastern   
เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี

7 วนั 4 คนื           
โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 
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4 
เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – 

เวยีนนา  
O O O 

MERCURE 
WESTBANHOF HOTEL 

5 พระราชวังเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา  O O O IBIS BRATISLAVA  

6 บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈   

***ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั*** 

*** เมนพูเิศษ,, เป็ดอบโบฮเีมยีน***  

สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี เดนิเล่นเมอืงนําแร่สดุสวยที

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ลอ่งเรอืทะเลสาปทเีมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮลัสตทัทไีดร้บัการ

ขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

ทวีจิติรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พกักรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีุดของ

ประเทศสโลวคั ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ  

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมีเจา้หนา้ทีคอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก  

01.05 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 385 

*** คณะเดนิทางวนัท ี25 - 31 ต.ค. และ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. ออกเดนิทาง 

โดยเทยีวบนิท ีEK 385 เวลา 01.35 น. และถงึดไูบเวลา 04.45 น.*** 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

08.55 น. ออกเดนิทางสูป่ราก โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK 139 

*** คณะเดนิทางวนัท ี25 - 31 ต.ค. และ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. ออกเดนิทาง 

โดยเทยีวบนิท ี EK 139 เวลา 09.05 น. และถงึกรงุปรากเวลา 13.30 น. 

*** 

 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี29 ตุลาคม 2560)  

นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งสปาทใีหญ่ทสีุดของ

สาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัย

ต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใช ้

บรกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึ

ตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนทีมีปากยนืออกมาเหมอืน

กานํา นําท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ

 
 

 
ระยะทาง 125 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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สาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญา

นามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน)  

 นําคณะเขา้สูท่พีกั HOTEL DUO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง         ปราก – ปราสาทปราก – เชสก ีบดูาโจวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซงึ

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาต

ใหเ้ขา้ชม) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที 14   

นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิทีใหญ่ทสีุดในกรุงปราก ซงึพระเจา้ชาร์ลที 4 

โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญใน

อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลยีน

ท ี2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นที

เกา่แกท่สีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิ

ชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซงึปัจจบุนัมรีา้นขายของทรีะลกึ วาง

จําหน่ายอยู่มากมาย  จากนันนําท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นําวัลตาวา สไตล์โกธคิทสีรา้งขนึตังแต่กลาง

ครสิต์ศตวรรษที 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที 4 ชมรูปปันโลหะของเหล่านักบุญที

ตังอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทเีรยีงรายอยู่

บนตลอดแนวสะพาน  

 
 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัย

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแต่ปี ค.ศ.

1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงาม

และยงัตบีอกเวลาทกุๆชวัโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง เชน่ เครอืงแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซอืสนิคา้แบรนด์

เนม อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสู ่

เชสก ีบดูาโจวคิ (Ceske Budejovic) 

 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 147 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง   

 นําคณะเขา้สูท่พีกั โรงแรม SPA HOTEL VITA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีขีองการเดนิทาง           เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – เวยีนนา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตท ี

อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง 

ระยะทาง 220 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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นวี่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ 

ความฝัน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาปทเีมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัท 

ทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW จากนัน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ 

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีันเขยีวชอุม่ของป่า

ไมแ้หง่ออสเตรยี  

 
 
 

ระยะทาง 289 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่พีกั MERCURE WESTBANHOF HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้ของการเดนิทาง         พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บราตสิลาวา 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแต่กลางครสิต์ศตวรรษท ี16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีประทับ ซงึไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์องฝรังเศส จากนันพาท่านชมถนน

สายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัว

อาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังท ี2 และเปิดใหม่อกีครังในปี

ค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซงึเป็นกลุ่มอาคาร

ทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 จนถงึตน้

คริสต์ศตวรรษที 20 จากนันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. 

Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 

โปรดใหส้รา้งขึนในปีค.ศ.1713 เพือเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของ

ประชาชน 

 
 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย   จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวง

และเมอืงทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวคั ตังอยู่รมิฝังแม่นําดานูบทีบรเิวณ

พรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

นําทา่นชมบรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซงึเป็นทตีังของรัฐสภาแห่งสโลวัก นํา

ทา่นถา่ยรปูคูก่บัปราสาทบราตสิลาวา(Bratislava Castle) ซงึเป็นอาคารทรง

สเีหลยีมผนืผา้ตังอยูบ่นเนนิเขา รมิฝังแมนํ่าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่น ี

ระยะทาง 80 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 1.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

  นําคณะเขา้สูท่พีกั IBIS BRATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีกของการเดนิทาง           บราตสิลาวา – บดูาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซงึไดช้อืว่าเป็น

เมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือชาติทีม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมนํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

แมนํ่าดานูบ นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชม

บรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซงึเคยใชเ้ป็นสถานที

จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซงึเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้ง

สงิกอ่สรา้งทงีดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซงึสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ 

หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถัดจากโบสถ์เป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที

งดงามของศตวรรษท ี11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 

จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทที่านสามารถชมความงามของแม่นําดานูบไดอ้ย่างดี

ป้อมแหง่นสีรา้งขนึตังแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

ระยะทาง 200 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง  
ประมาณ 3 ชม. 

10.30 น. นําท่านเดนิทางสุส่นามบนิบดูาเปสต ์เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 23 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 20 นาท ี
14.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทยีวบนิท ีEK 112  

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครอืง  

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง              ดไูบ – กรงุเทพฯ            

03.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 376  

12.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม)  
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณทีทีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

นําเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : Winter Eastern   

เชก  ออสเตรยี  สโลวคั  ฮงัการ ี
7 วนั 4 คนื           

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560   

ตลุาคม : 25 - 31, 26 ต.ค. – 1 พ.ย., 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 

พฤศจกิายน : 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28, 24 – 30, 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 6 – 12, 8 – 14 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 38,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 38,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
38,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

                                                  ธนัวาคม : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.61, 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.61 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 48,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
48,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

 

อตัรานไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมาณ 700 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 
 

เงอืนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต 
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ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืขอวซีา่ 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เงอืนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยนืวซีา่ ดงันนัควรเตรยีมเอกสาร

ตามทสีถานทตูแจง้เงอืนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยนืวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์งัหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านนั อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ทงัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
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ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิใน

กรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอนืแทน 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารดุ    

           หรอืขดีเขยีนใดๆทงัสนิภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทมีหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา  

          ประกอบการยนืวซีา่ดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนา้

โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปูสี

พนืหลงัขาวเทา่นนั ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ่าํกบัรปูวซีา่ทมีใีนเลม่ 

รปูสตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ) และกรณุาเขยีนชอื-

นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้ของรปูเขา้หากนั   

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ  

(ถา้เคยเปลยีน) ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ สตูบิตัร ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

ยกเวน้สําเนาบตัรประชาชน  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรบั

ยอดลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยนื และบญัชตีอ้งไมก่ระโดดเดอืน    

ส่วนสูงใบหนา้ 3 ซม. 
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สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจําหรอืบญัชกีระแสรายวนั       

4.2 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิจากทางธนาคาร ( BANK CERTIFICATE  ตอ้งสะกดชอืให้

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซนตจ์ากธนาคาร) กรณุายนืขอจากธนาคาร 

โดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้  เป็น

บญัชเีดยีวกนักบัขอ้ 4.1 (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี)  

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พนีอ้ง 

ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน)    

     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     4.3.2. BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน ระบชุอื

เจา้ของบญัช ี(บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน 

ฉบบัภาษาอังกฤษ  กรณุายนืขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้ม่

เกนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้ 

     4.3.3. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทอีอก BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE 

 

5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่นนั)   

-กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางานและ

ชว่งเวลาทอีนุมตัใิหล้าหยดุ อายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัถงึวนัยนืวซีา่ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ * และตอ้งม ีทอียู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ของบรษิทัทตีดิตอ่ได ้   

-กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง เซน็ชอืรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

-กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ อายไุม่

เกนิ 1 เดอืน ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์  

6. กรณีทเีด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี ขอสาํเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

(กรณุาขอ 2 ฉบบั เพอืสาํหรบัยนืวซีา่ 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสาํหรบั

เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทสีนามบนิ) 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาพรอ้มแจง้ชอื,ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะ

เกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทงัแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาพรอ้มแจง้ชอื,ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึ

โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทังแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทงักบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ กบัใคร ( ระบชุอื – นามสกลุ ความสมัพันธ ์และจดุหมายปลายทางดว้ย) โดยมกีาร

รับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจาก

อําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
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บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพอืรับรองแกบ่ตุร 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนงึเดนิทาง

มาสมัภาษณ์กบับตุรทสีถานทตูดว้ย (เฉพาะยนืเดยีวเทา่นนั) 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม

ฉบบัแปลภาษาองักฤษ และรปูแบบตอ้งตรงตามภาษาไทยทา่น 

8. หา้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้งในเอกสารทเีป็นเอกสารตัวจรงิ ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวี

ซา่เทา่นนั 

     9.   ใบจองตวัเครอืงบนิ 

   10.   ใบจองโรงแรมแรมทกุคนืตลอดทงัทรปิ ตอ้งมชีอืนามสกลุครบทกุทา่น ในกรณีเชญิ ตอ้งขอใบเชญิ  

            และสาํเนา Passport, หนา้วซีา่ และ / หรอื บตัรประจําตวั 

   11.   เบอรม์อืถอืทสีามารถตดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

   12.   ประกนัการเดนิทางทคีรอบคลมุตลอดทงัทรปิหรอืตามตวัเครอืงบนิ 


