
 



 
  

 

ปราก - ปราสาทแหงกรุงปราก - คารโลวี่วารี ่

เชสกี้คลุมลอฟ - บูดาเปสต - ปอมชาวประมง - ฮีโรสแควร 

ลองเรือแมน้ําดานบู - เวียนนา - พระราชวังเชรินบรุน - SHOPPING PARNDOF 

OUTLET 

ถนนคารทเนอรสตรที ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 
 

กําหนดการเดินทาง :  

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ 

21.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T 
ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - ปราก 

02.25 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก โดยสายการบินเอมิเรตส 
เที่ยวบินที่ EK371/EK139 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0535-0905 *.*.*. 

13.30 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเปนเมืองหลวงและเมือง
ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโกได
ประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก นําทานเดินเลนยานจัตุรัสเมืองเกาที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา
เพราะเต็มไปดวยรานขายของนานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเปนที่รูจักและให
การยอมรับกันทั่วยุโรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนาไปเปนเครื่องประดับหรือชอโคม
ระยาที่งดงาม 

  
 
นําทานชมความสวยงามดานหนาของปราสาทแหงกรุงปราก ที่ตัง้อยูบนเนินเขาริมฝงแมนํ้าวัลตาวา 
อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทาการของคณะรัฐบาล ...นําทานชมวิวสวย
บนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝงแมน้ําที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมือง
แหงปราสาทรอยยอดที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆ อีก
ดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย ...จากนั้นนําทานเขาไปในเขตของ



 
ตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับดวย
กระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม ....นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปรากที่ทานจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศที่สวยงามสูสะพานชารลสที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญญาลักษณที่สําคัญของปรากที่
สรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลาศิลปนตางๆ ผลงานมาแสดงและ
ขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม  ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคารโลวีวาร ี(KARLORYVARY) (127  กม.)  ตั้งอยูบนสองฝงแมนาเทปลา
เปนเมืองที่สวยงาม เต็มไปดวยปาไม และโดงดังจากเรื่องราวของนาแรรอน  
นําทานเดินชมเมืองคารโลวารี หรือที่รูจักในนาม เมืองน้ําแร เมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย 
ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝงแมนาเทบลา ดินแดนแหงน้ีเปนที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติ 
และมีบอนาพุรอนถึง 12 แหง ที่รอนที่สุด อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนาแร นักทองเที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทา
จากพอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น เมืองนี้เปนที่นิยมในการเขาคอรสสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมี
สถาปตยกรรมที่งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปนอยางยิ่ง อาท ิโบสถของแมรี่เมดิลีน 
และโบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปเตอร และเซนตปอล อาคารกอสรางใน
สถาปตยกรรมทูโอดอร หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เปนของที่ระลึก 
 

 

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเปดโบฮีเมีย 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีก
เมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการ
จัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1993 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลัง
จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและ
ปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนานมี
ความสําคัญและโดดเดนใน การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992 จากนั้นนําทาน ถายรูปกับปราสาท
คลุมลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลาย

คราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา นําทานชมเมืองโบราณที่
มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 จากการกอต้ังเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปนของ



 
อาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล 
Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยัง
ไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.
1992  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก    OLD INN HOTEL หรือเทียบเทา  
*.*.*. ในกรณีที่เปนชวงแฟร หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการยายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*. 
 

วันที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - เวียนนนา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (210 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลัง
กลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาลและยัง
มีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาเทรา  
บาย  จากนั้นนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สตราซ” (See 

Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่ศิลปน
พื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย 
บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ 
ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดับดวยนํ้าพุกลางลาน

และอาคารบานเรือนที่สวยงาม  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กิโลเมตร) เปนนครหลวงแสน
สวยของออสเตรีย และเปนเมืองเกิดของทานโยฮันส สเตราท บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซที่โดง
ดัง 

ที่พัก    AUSTRIA TREIN HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่หา  เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - บูดาเปสต - ลองเรือดานูบ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมภายนอกพระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศ
ฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป  

  



 
 
นําทานสูยานชอปปงถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมายอยางคริสตัล
สวารอฟสกี้-หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยังเปนยานใจกลาง
เมืองเกาที่ทานสามารถเดินชมมหาวิหารเซนตสตีเฟนที่สรางในสไตลโกธิคที่งดงาม ใหทานได
ถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก ชมอนุสาวรียโยฮันส สเตราทในสวนสาธารณะสตัทปารค…. 

 นําทานสู PARNDOF OUTLET ชอปปงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง *.*.*. 
นําทานเดินทางสู กรุงบูดาเปสต (BUDAPEST) (248 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมนํ้าดานูบ
แยกเปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแกเมืองบูดา และ เปสต อันเปนที่มาของคําวา 
“บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก … 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝงแมน้ําดานูบ 

  
ที่พัก    BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่หก  บูดาเปสต - กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมนํ้าโดยฝงดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝงตะวันตกและฝง
เปสตเปนเมืองใหมอยูฝงตะวันออก ถายรูปกับปอม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งปอมปราการ
ชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงป
ค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได  
จากนั้นอิสระใหทานถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มี
อาคารสวยงามหลายอาคาร นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ป ของ
ประเทศฮังการี 
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

16.00 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK112/EK376 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 23.20-03.40 *.*.* 

วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.15 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 



 
อัตราคาใชจาย :  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

10-16 ต.ค. 39,999 8,500 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง ** 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความ

ประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)   

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทขอ 
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ 
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
** โรงแรมในยุโรปมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัดและไมมี

อาง 
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม และรูปแบบหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
** เนื่องจากการวางผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรืออยูคนละชั้น และบางโรงแรมอาจไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) ไวบริการ จึงอาจตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาธรรมเนียมวีซาเช็งเกน 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

9. คาประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 



 

** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับเจาหนาทีไ่ด **  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] เทานั้น 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, คาธรรมเนียมแจงเขา-ออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาน้ําหนักสวนเกินจากสาย

การ 
บินกําหนด มากกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
6. คาทิปทานละ 50.- ยูโร 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระสวนที่เหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป  คืนมัดจําทั้งหมด  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจายทานละ 2,000 - 10,000 บาท (คาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง) 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน  ยึดคามัดจําเต็มจํานวน  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน  เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
1. บริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด บริษัท

ขอ 
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 2,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยูกับสายการบิน

และชวงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลวแตทานไมสารถออกเดินทางได บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่ 
เกิดขึ้นจริง   



 
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปญหา 

เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ 
พิจารณาของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดที่ตองการใชพาสปอรตเดินทางชวงระหวางยื่นวีซาหรือกอนเดินทางกับบริษัท ทานตองแจงให

บริษัท 
ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจ

ไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคา
จะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศจะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานัก 
หรือศึกษาอยูเทานั้น 
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 

เดือน ผู 
เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาใหกับบริษัทดวย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ

เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทจะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ  

และพาสปอรตถือเปนหนังสือของทางราชการตองไมมีรอยฉีกขาด การขีดเขียน หรือแตงเติมใดๆ ภายในเลม  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ 
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อน 

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋วหรือคาตั๋วเคร่ืองบิน(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว  



 
บริษัทเรียกขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตาม 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 
ทาน  

(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม 
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธ 

การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจ
ของ 

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท เมื่อทาน
ไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับบริษัท บริษัทจะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร 
และ 

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน บริษัทขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย  

และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม บริษัทใครขอความรวมมือจากทานในการจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกสถานทูต 



 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจ
ของ  

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทเมื่อทาน
ไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทที่ไดระบุไวทั้งหมด  

 บริษัทเปนเพียงตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซาจะอยูในดุลย
พินิจ 

ของสถานทูตเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได บริษัทจึงตองขออภัยมา ณ ที่นี ้

 บริษัทขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือมีพฤติกรรมเปนที่ 
รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมตรงตอเวลา ใชวาจาหยาบคายหรือไมสุภาพ อันรวมถึงการพูดสอเสียด ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม การดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เห็นแกตัว หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่น
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภอายุเกิน 4 เดือน เพื่อความปลอดภัยของมารดาและเด็กใน
ครรภ  

เวนแตมีใบรับรองแพทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ป (กรุณาแจงบริษัทกอน
จอง  

เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทาน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทกอนจอง เพื่อหาขอสรุป
รวมกัน) 

 กรณีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้ง เพื่อขอคํายืนยันการ 
เดินทางของทัวรนั้นๆ  กรณีทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่แลวหากทัวรนั้นยกเลิก บริษัทไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  

 ตามกฎหมายยุโรป คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. ตอ 1 วัน เชน เริ่ม
งาน  

08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณี รายการเดินทางอาจตองมีการปรับ
หรือเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อความเหมาะสม 

 หากในคณะของทานมีผูที่ตองดูแลพิเศษ เชน นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม 
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานจะตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 รายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ 

คาดการณลวงหนาได ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 เมื่อทานทําการซื้อทัวร บริษัทจะถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดทั้งหมดดแีลว 
 



 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

บริษัทเปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ/หรือ สวนงานที่เกี่ยวของ
กับสถานเอกอัคราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งในหรือ
ตางประเทศ แตบริษัทมีความคุมครองและประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศเนื่องมาจากความประพฤติหรือพฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม
โรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทจะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนหรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัทจะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน

ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วีซาอติาล ี

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถา

หากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคาใชจายเพิ่ม ทานละ 2,600 บาท  
 
**ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง* 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ

ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยืน่วีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทานั้น)  

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหนา passpost (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  



 
-เจาของกิจการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
  


