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ยุโรปตะวนัออก ออสเตรยี เช็ก 

6 วนั 4 คนื 
 

 ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์ 
 ชม เมอืงฮลัสตทัท ์เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก  

 ชม สวนมริาเบล ณ พระราชวงัมริาเบลล ์

 ชม ปราสาทแหง่กรงุปราก สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 
 ชม เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ทีม่เีสน่หน่์าหลงใหล 

 ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูน้ าฝ่ายปฏริปูศาสนา  

 ชม หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีม่อีายยุาวนาน 

 ชอ้ปป้ิงที ่ถนน Parizska Street  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวยีนนา

(ประเทศออสเตรยี) 

 
08:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคาน์เตอร์ R สายการบนิ Ukraine International Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 https://youtu.be/so8N1guUbi8 

 
11:25 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยเทีย่วบนิ

ที ่PS272 
 
17:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่น

เครือ่ง) 
 

19:50 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ท่าอากาศยาน กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ Ukraine 
International Airlines เทีย่วบนิที ่PS843 

 
20:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเขา้สูท่ี่พัก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชม.) 
 

ทีพ่กั  Austria Trend Eventhotel Pyramide 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  พระราชวงัเชญิบรนุน ์- ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี Vienna เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี
นครหลวงแห่งออสเตรยีเมอืงแห่งเสยีงดนตร ีเขา้ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบ

รนุน ์Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้นอันยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ัปสบวรก์ทีถ่กูสรา้งขึน้
ในปลายศตวรรษที ่17 โดยพระประสงคข์อง พระนางมาเรยีเทเรซา่ จักรพรรดนิีแห่งจักรวรรดิ
โรมันทีต่ัง้พระไทว่าจะสรา้งพระราชวังแห่งนี้ใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นกรุง

ปารสี ดา้นหลังของพระราชวังในอดตีเคยใชเ้ป็นทีล่่าสัตวปั์จจุบันไดต้กแต่งเป็นสวนและ น ้าพุ
อยา่งสวยงาม อันเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังเชนิบรนุน์ในอดตีนัน้พระราชนิีฝรั่งเศส มารอีังตัวเนต 

ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวัยเด็ก ณ พระราชวังแหง่นี้ และโมสารท์ยังเคยมาบรรเลงดนตรจัีกพรรดนิโป
เลยีนเคยไดเ้สด็จมาประทับอยูก่ับพระราชโอรสของพระองคส์ัมผัสความงามอันวจิติรตระการตา

ภายในหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี,่ หอ้งมลิเลีย่น, ไชนีสรูม หอ้ง
บอลลมู ใชจั้ดงานเตน้ร า หรอืแสดงดนตรปัีจจบุันยังมกีารใชง้านอยูเ่ป็นครัง้คราว ฯลฯ ทา่มกลาง
อทุยานสวนดอกไมน้านาพันธุ ์
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทัท ์Hallstatt เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทาง

ฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลลช์ตัทท ์หรอื ฮัลลช์ตัททเ์ทอร ์เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่ว
ที่ไดร้ับความนิยมมากเป็นอันดับตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ใน

รัฐอัปเปอรอ์อสเตรยี ซึง่เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรยี ดนิแดนซึง่มวัีฒนธรรมสบืทอดต่อ
กันมานานถงึ 3,500 ปี ใหท้่านไดช้มเมอืง และถา่ยภาพประทับใจ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่

เมอืงซาลสบ์วรก์ Salzburg ซึง่มคีวามหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคที่
ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลสบ์วร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบชิอปและเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิ ทีส่ าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Austria Trend Hotel Salzburg Mitte 3* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3  ซาลสบ์วรก์ - เช็ก - ปราก 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สวนมิราเบล Mirabell Garden เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบลล์ 

สถาปัตยกรรมบาโรคสดุคลาสสคิ ตัง้แตส่มัยยคุปี 60 มบีรรยากาศทีค่กึคัก สวนแห่งนี้สะทอ้นถงึ
รปูแบบสวนยุโรปอย่างลงตัว ในสไตลส์วนบาโรค ทัง้การประดับประดาไปดว้ยดอกไม ้น ้าพุมา้ปี
กาซัส สดุอลังการ รูปปั้นต่างๆ โดย Ottavio Mosto ที่สะทอ้นถงึองค์ประกอบระหว่าง ดนิ น ้า 

ลม และไฟ รวมถงึรูปปั้นคนสวนตัวเล็กๆ ในสสวน และยังเป็นฉากหนึ่งในการถา่ยท าภาพยนตร์
เรื่อง มนตร์กัเพลงสวรรค ์The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกดว้ย น าท่านชม

บรเิวณดา้นนอกของบา้นหมายเลข 9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก ในศตวรรษที ่18 นามวา่  
วลูฟ์กัง อามาเดอสุ โอสารท์  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กใน

ภมูภิาคโบฮเีมยีใตข้องสาธารณรัฐเช็ก มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่า 
และปราสาทครมุลอฟ ซึง่เขตเมอืงเกา่นี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ย

ท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่นี ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึในอด ี
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่กรุงปราก Prague เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคประเทศทีต่ัง้อยู่ในหุบเขา

ใจกลางทวปียโุรปไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็น เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดอันสง่างาม เพราะไมว่่า
จะมองจากมุมสงูใด ๆ ก็สามารถมองเห็นยอดปราสาท วัง โบสถ ์แขง่ขันกันเบยีดเสยีดเรยีงราย

สวยงาม ตัง้อยูร่มิสองฟากฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา ผ่านชมทวิทัศน์ธรรมชาต ิทีแ่สนงดงามตลอดสอง
ขา้งทางในอดตีสมัยยกุลางเคยเป็นเมอืงหลวงของ จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่4  ปราสาทปราก - ปรากโอลทาวน ์- ชอ้ปป้ิง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทแห่งกรงุปราก Prague Castle สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 ดว้ยศลิปะ
แบบโกธคิปัจจุบันใชเ้ป็นทีท่ างานของประธานาธบิดขีองประเทศ ชมความใหญ่โตโออ่่าของตัว
ปราสาท และ มหาวหิารเซนตว์ติสั St. Vitus Cathedral มหาวหิารอันศักดิส์ทิธิ ์ทีม่คีุณค่า

อย่างยิง่ของชาวเชคทกุคน เนื่องจากเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตริยพ์ระองคต์า่งๆ แลว้ยังเป็นที่
เก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ใน สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหก้รุง

ปรากเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยี และจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ชม เขตโกลเดน้
เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยคุสมัยกอ่น เพือ่เลน่แรแ่ปรธาตตุา่งๆ ใหเ้ป็นทองค า 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิขา้ม สะพานชาลส ์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 

ตลอดราวสะพานมปีระตมิากรรมหนิทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถงึ 30 รูป ซึง่มคีวามงดงาม

และไมซ่ ้าแบบกันเลยสะพานนี้ถอืเป็น สะพานเกา่แกส่ัญลักษณ์ของเมอืง ชาวครสิตเ์ชือ่วา่ หาก
เดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ตอ้งขอพรจากนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุขขา้มแม่น ้าวัตตาวาเขา้สู่ย่าน 

จตัุรสัเมอืงเก่าสตารเมสโต Stara Mesto Square  สถานที่นัดพบของชาวปราก บรเิวณ
โดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเกา่แกอ่ายกุว่า 600-700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดดเด่นจนไดร้ับ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หป็้นมรดกโลก น าทา่นเขา้สูจ่ตรุัสใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของ
วหิารตนิส ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งแกว้โบฮเีมยี “โมเซอร”์ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก  
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ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูน้ าฝ่ายปฏริปูศาสนา ซึง่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรตี ถกูเผาทัง้เป็น

โดยผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนาจักรโรมันคาทอลคิ ชม หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีทุ่กๆ 1 
ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผา่นหนา้ตา่งเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจน

ครบ 12 องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกันนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวยวิทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป จากนัน้
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงที ่ถนน Parizska Street ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาท ิPrada, Louis Vuitton, Burberry, Chloe 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่5  ปราก - กรงุเคยีฟ (ประเทศยูเครน) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมความสวยงาม และถ่ายภาพประทับใจ ก่อนเดนิทางสูท่่าอากาศยาน วาคราฟ 

ฮาเวล เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
15:15 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสาย

การบนิ Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS808 
 
18:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 
 

20:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines 
เทีย่วบนิที ่PS271 

 

วนัที ่6  สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

09:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่
เกนิ 12 
ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่
 (มี

เตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่ ี

เตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

ออสเต
รยี 

เดอืน  มนีาคม 

24 ม.ีค. 62 - 29 ม.ีค. 62 * PRO 35,900 35,900 34,900 8,500 4,000 

31 ม.ีค. 62 - 04 เม.ย. 62  39,900 39,900 38,900 8,500 4,000 

เดอืน  เมษายน 

07 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62  39,900 39,900 38,900 8,500 4,000 

14 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 * วนั

สงกรานต ์

42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

21 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62  38,900 38,900 37,900 8,500 4,000 

เดอืน  พฤษภาคม 

19 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 * วนัวิ

สาขบูชา 

42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

เดอืน  มถิุนายน 

09 ม.ิย. 62 - 14 ม.ิย. 62  38,900 38,900 37,900 8,500 4,000 

เดอืน  กรกฎาคม 

14 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * วนั
อาสฬห
บูชา 

42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

11 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 * วนัแม ่ 42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

เดอืน  กนัยายน 

08 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62  38,900 38,900 37,900 8,500 4,000 

เดอืน  ตลุาคม 

06 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  38,900 38,900 37,900 8,500 4,000 

20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 * วนัปิย
มหาราช 

42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

เดอืน  พฤศจกิายน 



CODE :SEU02 

 

 

03 พ.ย. 62 - 08 พ.ย. 62  38,900 38,900 37,900 8,500 4,000 

เดอืน  ธนัวาคม 

01 ธ.ค. 62 - 06 ธ.ค. 62 * วนัพอ่ 42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

08 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 * วนั

รฐัธรรมนู
ญ 

42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้

เพราะจะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวร ์หรอืคา่

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้
ทราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนินการสง่
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้

หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทาง

ทีร่ะบเุทา่นัน้ 
 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ย

คา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่

เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้เพือ่มอบใหหั้วหนา้ทัวร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ Ukraine International Airlines 
 คา่ทีพั่ก โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีง
แทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภยัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริม่ตน้ 390 บาท 

ขึน้อยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังาน

ขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนัก

ดังนี้ กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีาร

เก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%,  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป 
ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซีา่ใหท้า่น โดยช าระค่าบรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่าง

ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 

4,000 บาท (ค่าวซีา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะ
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น 
ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่

ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิัยบางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรง
กับทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมใน

การด าเนนิการ ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

หัก 

 คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอื
ใหภ้ายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
หักคา่ธรรมเนียมตามราคาจรงิ 

 กรณี วซี่าไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศ 
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 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทกุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ 

พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกวา่ 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสาร
ของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้หนึง่) 
 กรณีท่านสง่เอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซีา่ของ

ทา่นไมผ่า่นบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม

สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิท 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตออสเตรยี 
 

สถานทีต่ดิตอ่ 
การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุท่านตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลา

ในการขอวซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถ

ใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ถา้ท่านที่มีพาสปอร์ต
เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่ง

กายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่

ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอ
วซีา่ 

 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรส
เสยีชวีติ) ใบมรณะบัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่ม
เดยีวกัน) 

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving 
account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกุลให ้

ถกูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 
2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (สะกด

ชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 
3. สมุดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที่

สถานทตูในวันสมัภาษณ์ 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกันเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททั่วไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจรงิ (ภาษาอังกฤษ

เทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธรุกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 

เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผู ้

เดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธุรกจิส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ใหท้ าหนังสือชีแ้จงต่อสถานทูต 

(ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื 

ภาษาไทย) ไมส่ามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป และขอ

เพิม่เตมิดังนี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  
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3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่าน

ใดทา่นหนึง่ ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช ้

บัตรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีที่บดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนา

บัตรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอื

มารดา  
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่าง

นอ้ย 1 เดอืน ดังนัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยืน่วี

ซา่ได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยูก่ับทางสถานทตู) 
 

*** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่
จ ั ด ส่ ง เอกสารดงักล่าวด้วย
เช่นกนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  ออสเตรยี 
***กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาอังกฤษ)   
3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ

 สถานทีเ่กดิ      ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด)     
   

  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศัพทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มอืถอื    

 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุันเลขที ่   
วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน และวัตถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

      วนัทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
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7.8 ประเทศ   
       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันทีเ่ดนิทางกลับ   
        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่  
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศอังกฤษเมือ่   

8.2 วันเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่ัน   
8.4 วัตถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม ่  
9.1 หากทา่นเคย เคยถกูปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วันทีเ่ร ิม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี  

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม ่

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่  
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร ่  

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   
19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  

21. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
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22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
22.4 ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส   

  
 

กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 
23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่  
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่  

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่  
  

 
ขอ้มลูของบดิา และมารดา 

24. ประวัตขิองบดิา  
ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวัตขิองมารดา  
ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอื
เดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง  หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง  เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
 

 


