EURO 10.5 EK / 7D

ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - คาร์โลวี่วารี่
เชสกี้คลุมลอฟ - บูดาเปสต์ - ป้ อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ํ าดานู บ - ลินซ์
เวียนนา - พระราชวังเชิรน์ บรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที่สอง
02.25 น.

กรุงเทพฯ - ปราก
ออกเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371/EK139
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบิน ดูไบ : 0535-0905 *.*.*.
เดินทางถึง สนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดใน
สาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก
นําท่านเดินเล่นย่านจัตรุ สั เมืองเก่าทีม่ บี รรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทัง้
ร้านคริสตัลซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นทีร่ ูจ้ กั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนา
ไปเป็ นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าทีง่ ดงาม

13.30 น.

นําท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ แม่นาํ้ วัลตาวา อดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล ...นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็น
3 ตัวเมืองปรากทีอ่ ยู่คนละฝัง่ แม่นาํ้ ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลม
ของอาคารต่างๆมากมาย รวมทัง้ ยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานทีส่ วยงาม ชมอาคารสําคัญๆ
มากมาย ...จากนัน้ นําท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาททีม่ มี หาวิหารเซนต์วติ สั วิหารประจําราชวงศ์ซง่ึ สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิคทีป่ ระดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม ....นําท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากทีท่ ่าน
จะได้สมั ผัสกับบรรยากาศทีส่ วยงามสู่สะพานชาร์ลสทีท่ อดข้ามแม่นาํ้ วัลตาวาสัญ ญาลักษณ์ทส่ี าํ คัญของปรากทีส่ ร้าง

ขึ้นในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าศิลปิ นต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ ว
และผูท้ ส่ี นใจ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
DUO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLORYVARY) (127 กม.) ตัง้ อยู่บนสองฝัง่ แม่นา้ เทปล่าเป็ นเมืองที่
สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่รอ้ น
นําท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือทีร่ ูจ้ กั ในนาม เมืองนํา้ แร่ เมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่ แม่นา้ เทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็ นทีค่ น้ พบแหล่งน้าแร่รอ้ นธรรมชาติ และมีบอ่ น้าพุรอ้ นถึง 12 แห่ง ที่
ร้อนทีส่ ุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการทีม่ คี วามร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเทีย่ ว
สามารถชิมน้าแร่ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ทีท่ าจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านัน้ เมืองนี้เป็ นทีน่ ิยมในการเข้าคอร์สส
ปา เพือ่ รักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เหมาะแก่การเดินเทีย่ วชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์
ของแมรี่เมดิลนี และโบสถ์สไตล์รสั เซียนออร์ธอดอกซ์วหิ ารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปัตยกรรมทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ ลิต
จากสมุนไพร เป็ นของทีร่ ะลึก

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมืองเป็ ดโบฮีเมีย
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (246 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.
1993 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศ
ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มกี ารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม
จากประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานมีความสําคัญและโดดเด่นใน การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การ
ยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี
ฮอลสตัท – ลินซ์ – เวียนนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลีย่ นมือ
เจ้าของหลายครัง้ หลายคราแต่กย็ งั คงความงดงามของปราสาททีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาในคุง้ นํา้ วัลตาวา นําท่านชมเมือง
โบราณทีม่ อี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักร
โบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็
เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (210 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า
4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับ
กับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ น
เป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุด
ของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตรุ สั ประจําเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุ
กลางลานและอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) (125 กิโลเมตร) เมืองซึง่ ตัง้ อยู่บนสองฝัง่ ของแม่นาํ้ ดานู บ ครึ่งทาง
ระหว่างเวียนนากับซาลส์เบิรก์ เป็ นเมืองทีป่ ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานแต่มบี ทบาทช่วงสัน้ ๆ ในสมัยศตวรรษที่ 15
อดีตเมืองหลวงของอาราจักรโรมันอันศักดิ์สทิ ธิ์ พัฒนาการทางวัฒนธรรมอย่างอิสระผสมผสานกับการเป็ นสถานที่
เกิดของวัฒนธรรมและศิลปะทีป่ ฏิรูปใหม่ทาํ ให้ลนิ ซ์ กลายเป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรปพ.ศ. 2552
(EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2009)
ทีพ่ กั
AUSTRIA TREIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานู บ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กิโลเมตร) เป็ นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย และเป็ นเมืองเกิดของท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ทโ่ี ด่งดัง ชมอนุสาวรียโ์ ยฮันส์
สเตราท์ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค ….
นําท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์
ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

นําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างคริสตัลสวารอฟสกี้ -หลุยส์
วิตตอง ร้านนาฬกิ า บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าทีท่ ่านสามารถเดินชมมหา
วิหารเซนต์สตีเฟ่ นทีส่ ร้างในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
นําท่านสู่ PARNDOF OUTLET ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (248 กิโลเมตร) เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ อันได้แก่เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคําว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
นําท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บ

ทีพ่ กั
BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นาํ้ โดยฝัง่ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงั ่ ตะวันตกและฝัง่ เปสต์เป็ นเมือง
ใหม่อยู่ฝงั ่ ตะวันออก ถ่ายรูปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ ป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู ้
รบของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงาม
ของตัวเมืองได้
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ุดของบูดาเปสต์ทม่ี อี าคารสวยงามหลายอาคาร
นําท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
16.00 น. ออกเดินทางสู่
ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112/EK376
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบิน ดูไบ : 23.20-03.40 *.*.*
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
13.15 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*.*.*. ** @@ ** *.*.*.

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

11–17 ต.ค. // 18-24 ต.ค.
20 – 26 ต.ค.
9-15 พ.ย. / 23-29 พ.ย.
29 ธ.ค.-4 ม.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

38,888.36,999.48,888.-

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่านํา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 12 ยูโร)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 25 ยูโร)

9. ค่าวีซ่าประเทศเชก ท่านละ 3,500.-บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้
กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คําร้องขอทํา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินค่ามัดจํา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชําระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่



กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.-บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบินและที่นงั ่ บนเครื่องบิน

1. ทางบริษทั ฯ ได้สาํ รองทีน่ งั ่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกําหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริษทั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียม
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ

 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจํา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน

ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
ทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอม
แปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว
บริษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเชก
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ)์
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจานวน 15 คน
ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
(Premium) ดังนี้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น ้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 2,600 บาท
**ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ผู ้เดินทางต ้องชาระกับทางศูนย์รับยืน
่ โดยตรง*
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา
เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง , เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
-กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด (จังหวัดทีเ่ กิด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................

ใบจองทัวร์
รายการทัวร์ ................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด......................................คน (ผูใ้ หญ่.......................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

