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บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีร่สแควร ์  

ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - ถนนคารท์เนอรส์ตรีท 

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก  - เชสกี้คลมุลอฟ 

ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก  
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 ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ 
21.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต ์- ชมเมือง - ล่องเรือ 

02.00 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371/EK111 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0600-08.40 *.*.*. 

11.45 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และ
เมอืงใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืงบูดา และ เปสต ์อนัเป็นที่มาของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  
....หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่าน ลอ่งเรือชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

 
น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยูฝ่ ัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืง

ใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู ้

รบของชาวประมงกบัพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงาม

ของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อิสระใหท้า่นถา่ยรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ที่สวยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ี่มอีาคารสวยงามหลายอาคาร  

น าท่านถา่ยรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

ที่พกั PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม  บูดาเปสต ์- PARNDOF OUTLET - เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (48 กิโลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

และเป็นเมอืงเกิดของท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี่โด่งดงั 
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น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่ง

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ที่มคีวามสวยงามและยิ่งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที่มกีารตกแต่งหอ้งประดบัอยูอ่ย่าง

สวยงาม  

  
น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ที่มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างคริสตลัสวารอฟสกี้-หลุยส์
วติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที่ทา่นสามารถเดนิชมมหา
วหิารเซนตส์ตีเฟ่นที่สรา้งในสไตลโ์กธิคที่งดงาม ใหท้่านไดถ้า่ยรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ ชมอนุสาวรียโ์ยฮนัส ์ 
สเตราทใ์นสวนสาธารณะสตทัปารค์…. 

ค า่ *.*.*. อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั    AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรือเทยีบเทา่  

วนัที่สี ่  เวยีนนา - ฮอลสตทั - บูโดโจวคิ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 

4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงที่สุดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยงัมทีวิทศันท์ี่สวยงามเป็นที่

หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรียกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ที่ศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลั

ไพนท์ี่เก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั

ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ทา่นจะไดช้มจตัุรสัประจ าเมอืงซึ่งเป็น

ลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พุกลางลานและอาคารบา้นเรอืนที่สวยงาม  

ค า่  *.*.*. อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั    HOTEL PIVOVAR หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หา้  เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมอืงมรดกโลกอีกเมอืงหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชื่นชม 
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จากประวตัิศาสตรท์ีย่าวนานมคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอื

เจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืง

โบราณที่มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัร

โบฮีเมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็

เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดใน

สาธารณรฐัเชก มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

น าท่านเดนิเลน่ย่านจตัุรสัเมอืงเก่าที่มบีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเต็มไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ัง้

รา้นคริสตลัซึ่งโบฮีเมยีคริสตลันัน้เป็นที่รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนา

ไปเป็นเครื่องประดบัหรือช่อโคมระยา้ที่งดงาม 

ค า่  *.*.*. อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั   DUO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
วนัที่หก  ปราก - กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

  
 

น าท่านชมความสวยงามดา้นหนา้ของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แมน่ า้วลัตาวา อดตีที่ประทบั

ของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจุบนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล ...น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็  

3 ตวัเมอืงปรากที่อยู่คนละฝัง่แมน่ า้ที่ทา่นจะเหน็ถงึชื่อที่มาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆ อีกดว้ยเดนิผา่นเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆ 

มากมาย ...จากนัน้น าท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาทที่มมีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ์ึ่งสรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอยา่งสวยงาม ....น าทา่นเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่าน

จะไดส้มัผสักบับรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชารล์สที่ทอดขา้มแมน่ า้วลัตาวาสญัญาลกัษณ์ที่ส  าคญัของปรากที่สรา้ง

ขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที่ 4 ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ี่เหลา่ศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่ว

และผูท้ี่สนใจ 
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น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

15.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK140/EK376 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 23.50-03.40+1 *.*.* 

วนัที่เจด็   สนามบินสุวรรณภูม ิ
12.50 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

อตัราค่าใชจ้่าย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

21-27 พ.ค. // 6-12 มิ.ย. 

20-26 มิ.ย. // 5-11ก.ย. 

19-25 ก.ย. //3-9ต.ค. 

10-16 , 17-23 ต.ค. 

7-13 พ.ย. /29 พ.ย.-5ธ.ค. 

33,999.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน ัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่ม ี

เครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัร์

ในกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 
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 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้ง

แยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่าน ัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่าน ัน้ 

7. ค่ามคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนยีมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจาก

โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
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 7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,500.- (เนื่องจากยื่นผ่านตวัแทนการยื่นจงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยื่น) (หากสถานทูต 

ไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่าน ัน้) 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำ ทำ่นละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรับลกูคำ้รำยตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง  หำกทำ่นไมผ่่ำนกำรอนุมัตวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง

โดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงไดม้ำกกวำ่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทำ่นละ 3,000 

บำท 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทัวรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำ

ทัวร ์(หมำยเหต ุ– ผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ำมทีท่ำงบรษัิทระบขุอ้ควำม
บำงอยำ่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสำยกำรบนิ
และบรษัิทตำ่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่่ำน) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ทำงบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข
สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสำยกำรบนิและ
บรษัิทตำ่งประเทศ) ทัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรอืคำ่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรณีทีท่ำ่นยืน่วซีำ่แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ
ควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้
เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำง
รำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ทำ่น ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ

ลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  
- เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำวะ
อำกำศ 
และเหตสุดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทำงเป็นส ำคัญ…. 

- หลังจำกทีม่กีำรจองทัวรแ์ละไดช้ ำระคำ่มัดจ ำทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทหรอืช ำระ
โดยตรงกับทำงบรษัิท ทำงบรษัิทจะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงอืนไขตำ่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำง
เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคำ้สญูหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรทั์ง้หมด  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 30 ทำ่น ซึง่ในกรณนีี้ทำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด
หักคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถำนฑตู เรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ เมือ่ทำ่นไดช้ ำระ
เงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่
ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของเอกสำรวซีำ่ 
 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ 
ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระ
คำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  
 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสัมภำษณ์บำงทำ่นทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย 
และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตู
ขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กัน 
 ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทำงสถำนทตูฯเทำ่นัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแกท่ำ่นไดท้ำงบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทำงเป็นส ำคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กล่กูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดืม่สรุำบนรถ กอ่เสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ ืน่ เอำแตใ่จตนเอง หรอืถอืวำ่มำ
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นควำมวุน่วำนในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสขุของผูเ้ดนิทำงเป็นสว่นใหญ่) 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอันตรำย / เพือ่ควำมปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่เีดก็ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่นเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยันวำ่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันกำรเดนิทำงหำกทำ่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยันจำกพนักงำนแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหวำ่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  
20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวันทกุกรณโีปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้
หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำร
เดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่น
เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมทีพั่ก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สูงสุดในกำรเดนิทำง 
ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอบัุตเิหตุ
รวมถึงภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบนิ, สำยกำรเดนิเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำร
แทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทตู) ซึง่อยูเ่หนือกำรควบคุมของบรษัิทฯ 
หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหตุ ตำม
เงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 
ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบัิตติำมกฎระเบยีบ
ดำ้นกำรควำมคุมโรคตดิต่อเฉพำะพื้นทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไม่คืน
คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกลำ่ว บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของทำ่น
ผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ 



 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาเชก 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหตุ: กำรยืน่วซีำ่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่ ประเภทหมูค่ณะ เทำ่นัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน 
ขึน้ไป โดยทำงศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวันยืน่วซีำ่เทำ่นัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถไปยืน่วซีำ่ในวันทีก่ ำหนดได ้อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลำยืน่วซีำ่นอ้ยกวำ่ 15 วัน นับจำกวันเดนิทำง มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 2,600 บำท  
 
**ทัง้น้ี คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 
เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำ
น ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  
 

2. รปูถำ่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5 x 4.5 ซม. (ตำมภำพประกอบ) จ ำนวน 3 ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ 
ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐำนกำรเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  
**ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวน
ลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจำกธนำคำร (แบงค ์กำรันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นำมสกลุภำษำองักฤษตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจำกวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ 
เทำ่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter)เป็นภำองักฤษเทำ่นัน้ 
3.2.2. ถำ่ยส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพนัธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น 
**สถำนทตูไมรั่บพจิำรณำบัญชกีระแสรำยวัน บญัชฝีำกประจ ำ และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน  
-เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีน
กำรคำ้(พค.0403) 
-เป็นพนักงำน หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสำรสว่นตัว 
-ส ำเนำทะเบยีนบำ้น กรณุำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-บัตรประชำชน กรณุำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) กรณุำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี กรณุำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) กรณุำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  
-หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำง
ไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 
-หำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไป
ตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 
- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกับบดิำและมำรดำ ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มี
ควำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 
-กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงวำ่ท ำไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำสัมภำษณก์ับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น 
(เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 
 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 
 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ(จ าเป็นมาก ในกรณทีี่ทางสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณเีร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วนัทีอ่อก / วนัที่หมดอาย ุ
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนั / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มอืถือ /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.............................................................................................................................................................................................. 
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 ใบจองทัวร์ 
 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
   

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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