
 

HASHTAG EASTERN HOLIDAY BY QR 7D4N  

 

HASHTAG EASTERN HOLIDAY BY QR 

                  เช็ก-ออสเตรยี-ฮงัการ ี 7วนั4คนื     

ปราก-คาโรว ีวาร-ีครมุลอฟ-ฮลัสตดัด-์เวยีนนา-บดูาเปสต ์

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

เดนิทางโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์สายการบนิระดบั 5 ดาว 

พกัหรโูรงแรม 4 ดาว (พกัออสเตรยี 2 คนื/ ปราก 1 คนื/ฮงัการ ี1 คนื) 

เที�ยวครบทกุไฮไลท ์!! 

เช็ก : เดนิเลน่เมอืงนํ �าแรส่ดุแสนโรแมนตกิที�คารโ์ลว ีวาร ีชมปราสาทปราก มหาวหิาร
เซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ปราสาทครมุลอฟ  

ออสเตรยี : เมอืงฮลัสตดัด ์พระราชวงัเชนิบรนุน ์อนสุาวรยีโ์ยฮนัสส์เตรา้ท ์

ฮงัการ ี: กรงุบดูาเปสต ์ ป้อมชาวประมง ลอ่งเรอืแมน่ํ �าดานูบ 

ชอ้ปปิ� งจใุจ!!! พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท และ ถนนคารท์เนอร ์ถนน
สายชอ้ปปิ� งของเวยีนนา 

(ไมร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาทและคา่ทปิอกี 2,000 บาท) 



 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  กรุงโดฮา – กรงุปราก (สาธารณรฐัเช็ก) – คารโ์ลว ีวาร ี– ชมเมอืงปราก 

3  กรุงปราก – เชสกี�ครุมลอฟ – ลนิซ(์ออสเตรยี) 

4  ลนิซ ์– ฮลัสตดัด ์– เวยีนนา(ออสเตรยี) 

5  เวยีนนา(ออสเตรยี) – ชมเมอืง – ถนนคารท์เนอร ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท -  บดูาเปสต ์
(ฮงัการ)ี  

6  บดูาเปสต ์– ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ-  กรงุเทพฯ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

12 - 18 Oct 2018  45,991  45,991 44,991 15,000 8,900 

26 Oct - 01 Nov 2018  43,991  43,991 42,991 15,000 8,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

17.30  พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 เคาน์เตอร ์Q  ประต ู8 
สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบกบัเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง
เอกสารการเดนิทาง 

20.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) เที�ยวบนิที� 
QR833 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

วันที่ 2 กรุงโดฮา – กรงุปราก (สาธารณรฐัเช็ก) – คารโ์ลว ีวาร ี– ชมเมอืงปราก 

00.05  แวะเปลี�ยนเครื�องที�กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์

02.20  ออกเดนิทางสู ่กรงุปราก (สาธารณรัฐเชก็) โดยสายการบนิกาตาร ์เที�ยวบนิ QR289 



 

07.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาคราฟฮาเวลปราก หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้มาตรฐานยุโรป เดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(KARLOVY 
VARY)  (ระยะทางประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) เมอืงคาร์
โลว ีวาร ี(KARLOVY VARY) ที�ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่สปาที�ใหญ่ที�สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็น
เมอืงที�มชีื�อเสยีงไปทั�วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึ�ง
ปัจจบุันเป็นที�นยิมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื�อที�มมีาแตส่มัย
โบราณ เชญิทดลองดื�มนํ�าแร่ซึ�งตอ้งดื�มกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที�มปีากยื�น
ออกมาเหมอืนกานํ�า  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก นครหลวงแหง่สาธารณรฐัเช็ก กรงุปรากเมอืงเจา้ของฉายา 
เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ซึ�งไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก และ
ครั�งหนึ�งเคยเป็นศนูยก์ลางแหง่อาณาจักรโรมันอนัศกัดิ�สทิธ ิ� นําทา่นสูบ่รเิวณ เขตปราสาท
แหง่กรงุปราก (PRAGUE CASTLE) อดตีที�ตั �งของพระราชวงัหลวงแหง่กษัตรยิโ์บฮเีมยี 
ตั �งอยูบ่นเนนิเขารมิฝั�งแมนํ่�าวัลตาวา ปัจจบัุนใชเ้ป็นที�ทําการของคณะรัฐบาล และ
ประธานาธบิด ีของสาธารณรัฐเช็ก นําทา่นถา่ยรปูกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบรเิวณดา้นหนา้
ของ มหาวหิารเซนตว์ติสุ ที�สวยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ เป็นมหาวหิารศักดิ�สทิธิ�
คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวเช็ก ชมบรเิวณลานกวา้งของอดตีพระราชวงัหลวงและเกบ็ภาพววิอนั
สวยงามของกรุงปราก จากจดุชมววิบนปราสาทปราก จากนั�นนําทา่นชม โกลเดน้เลน หรอื
ตรอกทองคํา (GOLDEN LANE) เป็นตรอกเล็กๆแคบๆอยูภ่ายในปราสาทปราก เดมิเป็นที�
พํานักของยามรักษาการณ์พระราชวงั แตต่อ่มาพวกชา่งทองไดย้า้ยเขา้มาอาศยัอยูแ่ทน จงึ
กลายเป็นหมูบ่า้นชมุชนชา่งทอง บา้นพักในบรเิวณนี�จะมขีนาดเล็กและทาสสีนัสะดดุตา 
ปัจจบุันเป็นรา้นขายหนังสอืและของที�ระลกึตา่งๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้ที�พกั โรงแรม HOTEL MICHAEL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 กรุงปราก – เชสกี�ครุมลอฟ – ลนิซ(์ออสเตรยี) 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 



 

นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ สะพานชาลส ์(CHARLES BRIDGE) ที�สรา้งทอดขา้ม
แมนํ่�าวัลตาวา สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 14  ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุปรากที�นักทอ่งเที�ยว
จดจําไดม้ากที�สดุ ลกัษณะเดน่ของสะพานแหง่นี�คอื มรีปูปั�นนักบญุและบคุคลสําคญัทาง
ศาสนากวา่ 30 รปู ประดษิฐานบนสองฝั�งของสะพาน โดยจะมบีรรดาศลิปินมาวาดภาพกนั
อยา่งมากมาย นําทา่นเดนิตอ่ไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ที�ตั �งของ หอ
นาฬกิาดาราศาสตร ์ที�เกา่แกท่ี�สดุในโลกที�ยงัใชง้านไดอ้ยูจ่รงิ ใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศ
อันสวยงามบรเิวณจัตรุัสที�มรีา้นคา้แบรนดเ์นม รา้นเครื�องแกว้  รา้นขายของที�ระลกึ รา้นกาแฟ 
รา้นไอศกรมีมากมาย จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี� ครุมลอฟ (ระยะทางประมาณ 
172 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชั�วโมง) เมอืงท่องเที�ยวยอดนยิมอันดบัสองของ
ประเทศ ตวัเมอืงตั �งอยู่บนคุง้แม่นํ�าวัลตาวา เมอืงเชสกี� คลมุลอฟ ไดร้ับการบันทกึจากยเูนส
โกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําทา่นถา่ยรปูกบั ปราสาทครุมลอฟ ที�ตั �งอยูบ่นเนนิเขา ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ.1250 สิ�งที�ทํา
ใหป้ราสาทโดดเดน่คอื หอคอยทรงกลม ที�สรา้งขึ�นจากหนิออ่นสชีมพู มกีลิ�นอายของศลิปะ
แบบไบเซนไทน์ ที�มองเห็นไดจ้ากทั�วเมอืง ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงแบบพาโนรามาที�ทา่นจะ
ไดภ้าพประทบัใจกบัเมอืงสดุสวยแหง่นี�  จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงลนิซ ์(ระยะทาง
ประมาณ 71 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชั�วโมง) หนึ�งในเมอืงใหญ่ของออสเตรยี 
นําทา่นเดนิเลน่ถา่ยรูปในเขตเมอืงเกา่ หรอื เดนิเลน่รมิฝั�งแม่นํ�าดานูบ ที�มบีรรยากาศสวยงาม 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้ที�พกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 ลนิซ ์– ฮลัสตดัด ์– เวยีนนา(ออสเตรยี) 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตดัด ์(ระยะทางประมาณ 125 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงรมิทะเลสาบฮัลสตัดด ์ที�สวยงามและไดร้ับการบันทกึจากองคก์าร
ยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศที�สวยงามของซสีตรที 
ถนนเลยีบทะเลสาบสูจุ่ดถา่ยรูปมมุมหาชนที�นกัทอ่งเที�ยวตอ้งเดนิขึ�นไปเก็บภาพที�มมุ
โคง้สวยของฮลัสตดัด ์อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ดื�มดํ�ากบับรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัการเกบ็
ภาพสวยๆตามอธัยาศัย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง เมนูปลาเทราตย์า่ง 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (VIENNA) (ระยะทางประมาณ 288 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.20 ชั�วโมง) เวยีนนาเมอืงที�เคยรุง่เรอืงมาตั �งแตใ่นสมัยยุคกลาง ปัจจบุัน
เป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วฒันธรรม การเมอืงและการ
ปกครองของประเทศ อกีทั �งเวยีนนายงัเป็นศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย นําทา่นผ่าน
ชม “ถนนวงแหวน ” RING  STRASSE  ผา่นชมโรงอปุรากร (โอเปรา่เฮาส)์, 



 

พระราชวงัฮอฟบวรก์, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา,โบสถป์ระจําเมอืง, 
ศาลสงู ฯลฯ  เดนิเลน่ใน “สวนสาธารณะสตัดปารค์”  สวนสาธารณะอนัรม่รื�นใจกลางเมอืง ชม 
“อนุสาวรยี ์โยฮนัสเตรา้ส ์จเูนยีร”์ JOHANN STRAUSS  ศลิปินที�มชีื�อเสยีงกอ้งโลก 

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้ที�พกั โรงแรม BEST WESTERN SMART HOTEL VOSENDORF หรอื
เทยีบเทา่ 

วันที่ 5 เวยีนนา(ออสเตรยี) – ชมเมอืง – ถนนคารท์เนอร ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท -
  บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี  

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

 

นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของพระราชวงัเชนินบ์รุนน ์พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์ับส์

บรูก์ที�สรา้งมาตั �งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 17 ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก และตกแตง่ภายนอกดว้ยสี

เหลอืง ซึ�งเป็นสไตลท์ี�โปรดปรานของจักรพรรดนิมีาเรยีเทเรซา่ผูย้ ิ�งใหญ่ที�ครองอํานาจอยา่ง
ยาวนานถงึ 40 ปี จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(KARNTNER STRASSE) 
ถนนชอ้ปปิ�งสายสําคญัของเวยีนนา ที�มรีา้นคา้ต่างๆมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทางของ
ถนน อาท ิเสื�อผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม, เครื�องแกว้ครสิตัลเจยีระไน, ของที�ระลกึตา่งๆ เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ตามอธัยาศัย 

กลางวัน  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (เพื�อเป็นการไมร่บกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น) 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท (PARNDORF DESIGNER OUTLET) 
(ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เอา้ทเ์ลทที�ใหญท่ี�สดุใน
ออสเตรยี ตั �งอยู่บนรอยตอ่ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี  สโลวคั และฮงัการ ีใหเ้วลาทา่นเดนิ
เลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาพเิศษตามอัธยาศยั  

ค่ํา  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั (เพื�อเป็นการไมร่บกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น) 

นําทา่นเดนิทางสู ่บดูาเปสต(์BUDAPEST) (ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.15 ชั�วโมง) บูดาเปสตเ์ป็นเมอืงหลวงของประเทศฮงัการทีี�ไดช้ื�อวา่มคีวาม
สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของโลก จนไดร้ับสมญานามวา่ “ไขมุ่กแหง่แมนํ่�าดานูบ”      

นําทา่นเขา้ที�พกั โรงแรม HOLIDAY INN BUDAORS หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 6 บดูาเปสต ์– ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่�าดานูบ แมนํ่�าสายสําคญัของทวปียโุรป ที�มคีวามยาวมากกวา่ 2,800 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมที�สวยงาม ที�เรยีงรายรมิสองฝั�งแมนํ่�า แลว้นํา
ทา่นชม ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาที�
ทา่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแม่นํ�าดานูบไดอ้ยา่งด ีป้อมแหง่นี�สรา้งขึ�นตั �งแต ่
ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงแม็กยาร ์ที�ชว่ยกนัต่อสูป้้องกนัขา้ศกึที�เขา้มารุกราน นําท่านไป
ยัง ฮโีรส่แควร ์(HERO SQUARE) สถานที�แหง่นี�เป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ่ ที�มอีนุสาวรยี์
แหง่สหสัวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั �งตระหงา่นอยู่กลางลานฮโีร่สแควร ์อนุสาวรยี์
แหง่นี�สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลองการกอ่ตั �งอาณาจักรฮงัการคีรบรอบ หนึ�งพันปี เสาสงูตระหงา่น
ของอนุสาวรยี ์เป็นที�ตั �งของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล อนัเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักร
โรมนัคาทอลกิที�เป็นดั�งหลักของอาณาจักร ฮังการ ีเชญิทา่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบูดาเปสต ์เฟเรนซ ์ลซิท ์(BUDAPEST 
FERENC LISZT AIRPORT) เพื�อผา่นขั �นตอนการทําคนืภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจ
หนังสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

17.30  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดย เที�ยวบนิที� QR200 

23.50  เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

วันที่ 7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ-  กรงุเทพฯ 

01.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� QR834 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

12.40  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

(ไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 2,000- บาท) 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,
หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชั �นกนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 
3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรมนั�นไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 



 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต 
และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งข ึ�นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง
กนั 

หมายเหต ุ

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 

** ตั�วกรุ๊ป เมื�อออกตั�วแลว้เลื�อนไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงตั�ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมขึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของหัวหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึความ
สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

อตัรานี�รวม 

คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์ชั �นประหยัด 

คา่ภาษีนํ�ามันเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบุในรายการ 

คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชั�วโมงตอ่วนั) 

คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไม่เกนิ 1,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

อตัรานี�ไมร่วม 

คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ ทา่นละ 4,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากที�รายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไว ้
ในรายการ เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (สําหรบักรณีที�ตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 



 

คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ท่าน ตลอดการเดนิทาง ขอเกบ็รวมในสว่นที�เหลอื 

คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจที�จะตอบแทนเป็นสนินํ�าใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอื�นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและชําระเงนิ 

ชําระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตั �งแตว่ันที�ทา่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชําระสว่นที�เหลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มัดจํา 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 30 - 44 
วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม ่1 
- 14 วนั) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึ�งจะเกดิขึ�นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํากรุ๊ปได ้
อยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้่วมเดนิทางในคณะไมถ่งึ 
20 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยื�นขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�
สถานทตูระบเุทา่นั�น (การอนุมัตวิซีา่ขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทูตนั�น) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการ
ยื�นวซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที�เอกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้ง
เสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่ (ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม
วซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็ามทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่
วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงั
ประเทศตามที�ระบเุทา่นั�น การปฏเิสธวซีา่อันเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์น
การยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรทั์ �งหมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไม่ผา่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนัทําการ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั�วกบัสายการบนิหรอืหากทางบรษัิท
ฯไดดํ้าเนนิการออกตั�วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั�วเครื�องบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนืใหท้า่นตามที�สายการ
บนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทั �งนี�บางสายการบนิไม่สามารถคนืคา่ตั�วเครื�องบนิไดท้า่น
สามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ที�ทางสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําใน
ตา่งประเทศ โดยสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้่านภายใน 15 วนั 



 

ผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอมในการ
เดนิทาง และสําหรับทา่นที�ถูกปฏเิสธวซีา่อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางทจุรติ หรอืจะหลบหนเีขา้
เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื�นวซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิทั �งหมดที�ทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรม์าแลว้
ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที�ดําเนนิการตามกฎหมาย 

สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการไม่คนืคา่ทัวรท์ั �งหมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอดําเนนิการแจง้
ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื�องจากการยื�นวซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทางสถานทตู 

หมายเหตอุื�นๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� และจะไมร่ับผดิชอบ
ใดๆ เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้ง
ตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที�ยวบนิรวมถงึในกรณีที�ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอื
ไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี�สดุ โดยจะ
คํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาวะ
คา่เงนิบาทที�ไมค่งที� และกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็คา่นํ�ามันเพิ�มหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิเพิ�มเตมิจากราคาที�
กําหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิ และทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึ
ผลประโยชนท์ี�ผูเ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงื�อนไขตา่งๆ ตามที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยื�นวซีา่เช็ก 

 
เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยื�นขอวซีา่ที�สถานทตูเชก็)  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนั 

ผูย้ื�นคํารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตัวสแกนนิ�วมอื ที�ศนูยย์ื�นวซีา่ของสถานทูต ตามวันและเวลานัด
หมาย 

วซีา่ประเทศเชก็ ยื�นที�ศนูยคํ์ารอ้งขอวซีา่ "VFS" 

ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั �น 15 ยนูติ C สลีมคอมเพล็กซ ์ 191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  กรงุเทพฯ 10500" 

1.หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน 

-โดยนับวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ตํ�ากวา่ 
6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ที�กองหนังสอืเดนิทาง 



 

-หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้  

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจุบนัเทา่น ั�น ในกรณีที�มพีาสปอรต์
เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพื�อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ที�เคยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจุบนั วซี่าอเมรกิา
และวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ แนบมาดว้ยเพื�อประกอบการพจิารณาวซีา่ 
** 

2.รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 รูป เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรูปหนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)  

-ฉากหลงัสขีาวเทา่นั�น เนื�องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 

-รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

3.สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

-กรณีเป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 15 ปี 

-ใชสํ้าเนาสตูบิตัร 

-หากเด็กอายุมากกวา่ 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยังศกึษาอยู่ถงึแมม้บีัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนา
สตูบิัตรดว้ย 

4.หมายเลขโทรศพัทท์ ี�สามารถตดิตอ่ไดท้ ั�งเบอรท์ ี�ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5.สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้ 

6.สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 

7.สําเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนนามสกลุ 

8.สําเนาใบหย่า กรณีทา่นที�หยา่แลว้ 

9.หนงัสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชี�การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อัตราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น (ตัวจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วนัเดอืนปีที�เร ิ�มทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนา
บตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการทํางานที�ออกโดยราชการ ตอ้งดตูวัเลขใหเ้ป็นอารบกิไม่
รับตัวเลขไทย) 



 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สําเนาหนังสอื
รับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ�ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทําอาชพีอสิระตอ้งทําจดหมายแนะนําตวัเองวา่ทําอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- กรณีทา่นที�เป็นแมบ่า้น  

· หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 

· หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงสําเนาสตูบิัตรบตุร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสัมพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคัด
หนังสอืชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

- กรณีทา่นที�วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและ
หลักฐานทางดา้นการเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี�แจงการ
รับรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาติ
ใกลช้ดิ   (กรณีนี�หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคํารอ้งขอวี
ซา่นี�)  

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน  เป็น
ภาษาองักฤษ (ฉบับจรงิ) หรอื สําเนาสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสําเนาบัตรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

10.หลกัฐานการเงนิ 

- สําเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ั�น ที�แสดงถงึการเคลื�อนไหวของ
บญัชยีอ้นหลงัอย่างนอ้ย 6เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สุด 15 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่) 

**หากสมุดบญัชมีกีารอพับุคตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนื�อง หรอื
เดอืนกระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่น ั�น!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยื�นวซีา่ 

กรณีไมม่บีัญชสีว่นตัว หรอื เด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บดิา,มารดา
,พี�,นอ้ง  ทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายและชี�แจงความสมัพันธโ์ดยระบชุื�อผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชื�อผูท้ี�ถกูออก
คา่ใชจ้า่ยใหพ้รอ้มสําเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบั้ญชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นั�น  ที�แสดงถงึการ
เคลื�อนไหวของบญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบัญชลีา่สดุ 15 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่) 

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ้า่ย 1. สําเนาพาสปอรต์หรอืบัตรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพนัธข์องผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบัิตร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยื�นวซีา่ 

-  กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงสําเนาสมดุบัญชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชเีงนิ
ฝากประจํา เป็นตน้ 



 

-         กรณีที�เดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมุดบัญชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายที�มกีารเงนิมากกวา่
จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบุชื�อและความสมัพันธช์ี�แจงตอ่สถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***ท ั�งนี�เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง
พอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลบัสูภ่มูลิําเนา 

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิ
จากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื�อรับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิจาก
อําเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทั �งกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชี�แจงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองที�ไปดว้ยและยนิดี
ชดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาเพื�อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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