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ยุโรปตะวนัออก ออสเตรยี เช็ก 
6 วนั 4 คนื 
 

 ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ 
 ชม เมอืงฮลัสตทัท ์เมืองรมิทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก  
 ชม สวนมริาเบล ณ พระราชวงัมริาเบลล ์
 ชม ปราสาทแหง่กรุงปราก สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 
 ชม เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ทีม่ีเสน่หน่์าหลงใหล 
 ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูน้ าฝ่ายปฏริูปศาสนา  

 ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ทีม่ีอายุยาวนาน 

 ชอ้ปป้ิงที่ ถนน Parizska Street  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวียนนา

(ประเทศออสเตรยี) 
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบนิ Ukraine International Airlines โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 https://youtu.be/so8N1guUbi8 
 
11:25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยเทีย่วบนิที ่PS272 
 
17:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
19:50 น. ออกเดินทางต่อสู่  ท่าอากาศยาน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS843 
 
20:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 
 
ทีพ่กั  Austria Trend Eventhotel Pyramide 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่2  พระราชวงัเชญิบรุนน ์- ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรยีนครหลวง
แห่งออสเตรยีเมืองแห่งเสียงดนตร ีเขา้ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชินบรุนน ์Schonbrunn 
Palace พระราชวงัฤดูรอ้นอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวรก์ที่ถูกสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่17 โดยพระ
ประสงคข์อง พระนางมาเรยีเทเรซา่ จกัรพรรดนีิแห่งจกัรวรรดโิรมนัทีต่ ัง้พระไทว่าจะสรา้งพระราชวงัแห่งนีใ้หม้ี
ความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นกรุงปารสี ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นที่ล่าสตัว ์
ปัจจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนและ น ้าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นที่มาของชือ่พระราชวงัเชนิบรุนนใ์นอดีตน้ันพระ
ราชนีิฝร ัง่เศส มารอีงัตวัเนต ไดเ้คยใชช้วีิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งนี้ และโมสารท์ยงัเคยมาบรรเลง
ดนตรจีกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองคส์มัผสัความงามอนัวิจิตร
ตระการตาภายในหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน , หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี,่ หอ้งมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หอ้ง
บอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรอืแสดงดนตรปัีจจุบนัยงัมีการใชง้านอยู่เป็นคร ัง้คราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวน
ดอกไมน้านาพนัธุ ์
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสตทัท ์Hallstatt เมืองรมิทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์หรอื ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร ์เป็นหน่ึงในเมืองท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรยี โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน้ั์นอยู่ในรฐัอปัเปอรอ์อสเตรยี ซึง่เป็น 1 ใน 9 รฐัของ
ประเทศออสเตรยี ดนิแดนซึง่มีวฒันธรรมสบืทอดต่อกนัมานานถงึ 3,500 ปี ใหท่้านไดช้มเมือง และถ่ายภาพ
ประทบัใจ จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลสบ์วรก์ Salzburg ซึง่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ 
เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ต ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทบัถาวรของอารค์บชิอป
และเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตนิ์กายคาทอลกิ ทีส่ าคญัยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมนั 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Austria Trend Hotel Salzburg Mitte 3* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ซาลสบ์วรก์ - เชก็ - ปราก 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สวนมริาเบล Mirabell Garden เป็นส่วนหน่ึงของ พระราชวงัมริาเบลล ์สถาปัตยกรรมบา

โรคสุดคลาสสิค ตัง้แต่สมยัยุคปี 60 มีบรรยากาศทีค่ึกคกั สวนแห่งนีส้ะทอ้นถงึรูปแบบสวนยุโรปอย่างลงตวั 
ในสไตลส์วนบาโรค ทั้งการประดับประดาไปดว้ยดอกไม ้น ้าพุมา้ปีกาซสั สุดอลังการ รูปป้ันต่างๆ โดย 
Ottavio Mosto ทีส่ะทอ้นถงึองคป์ระกอบระหว่าง ดนิ น ้า ลม และไฟ รวมถงึรูปป้ันคนสวนตวัเล็กๆ ในสสวน 
และยงัเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่ง มนตร์กัเพลงสวรรค ์The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั
ไปทั่วโลกอกีดว้ย น าท่านชมบรเิวณดา้นนอกของบา้นหมายเลข 9 เป็นบา้นเกดิของคีตกวเีอก ในศตวรรษที ่
18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอุส โอสารท์  
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จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมีย
ใตข้องสาธารณรฐัเชก็ มีชือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมืองเก่า และปราสาทครุมลอฟ ซึง่เขต
เมืองเก่านี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยท าเลที่ต ัง้ของตวัเมืองทีม่ีน ้าลอ้มรอบ ท า
ใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคญัในการป้องกนัขา้ศกึในอดตี 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคประเทศทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขาใจกลางทวีป

ยุโรปไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดอนัสง่างาม เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมสูงใด ๆ ก็
สามารถมองเห็นยอดปราสาท วงั โบสถ ์แข่งขนักนัเบียดเสยีดเรยีงรายสวยงาม ตัง้อยู่รมิสองฟากฝ่ังแม่น ้าวลั
ตาวา ผ่านชมทิวทศันธ์รรมชาติ ที่แสนงดงามตลอดสองขา้งทางในอดีตสมยัยุกลางเคยเป็นเมืองหลวงของ 
จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่             
 
วนัที ่4  ปราสาทปราก - ปรากโอลทาวน ์- ชอ้ปป้ิง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทแหง่กรุงปราก Prague Castle สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 11 ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ
ปัจจุบนัใชเ้ป็นที่ท างานของประธานาธิบดีของประเทศ ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และ มหา
วหิารเซนตว์ติสั St. Vitus Cathedral มหาวิหารอนัศกัดิส์ิทธิ ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน 
เน่ืองจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิพ์ระองคต์่างๆ แลว้ยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท าขึน้ใน สมยัพระเจา้
ชารล์สท์ี่ 4 กษตัรยิผู์ส้รา้งความเจรญิสูงสุดจนท าใหก้รุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมีย และ
จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ิทธิ ์ชม เขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นที่พ านักของชา่งฝีมือในยุคสมยัก่อน เพื่อ
เล่นแรแ่ปรธาตุต่างๆ ใหเ้ป็นทองค า 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินขา้ม สะพานชาลส  ์ที่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที่ 14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตลอดราว

สะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึง่มีความงดงามและไม่ซ า้แบบกนัเลย
สะพานนี้ถอืเป็น สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมือง ชาวครสิตเ์ชือ่ว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ตอ้งขอพร
จากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุขขา้มแม่น ้าวตัตาวาเขา้สู่ย่าน จตัุรสัเมอืงเก่าสตารเมสโต Stara Mesto 
Square  สถานทีนั่ดพบของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้นเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 
ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หป็้นมรดกโลก น าท่านเขา้สู่จตุร สัใจ
กลางเมืองอนัเป็นที่ต ัง้ของวิหารตินส ์ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้เครือ่งแกว้โบฮีเมีย “โมเซอร”์ ที่มีชือ่เสียงโด่งดงัไป
ทั่วโลก  
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ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึง่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรตี ถูกเผาทั้งเป็นโดย
ผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนาจกัรโรมันคาทอลิค ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ที่ทุกๆ 1 ช ั่วโมงจะมี
ตุก๊ตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผ่านหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณ
ใกลเ้คียงกนันี้ยงัเป็นที่ต ัง้ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากน้ันอิสระใหท่้านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงที ่
ถนน Parizska Street ที่เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Prada, Louis Vuitton, 
Burberry, Chloe 

 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่5  ปราก - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมความสวยงาม และถ่ายภาพประทบัใจ ก่อนเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน วาคราฟ ฮาเวล เพื่อ
เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  
15:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS808 
 
18:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
20:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที ่

PS271 
 
วนัที ่6  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
09:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
ออสเตรยี 

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 * วนัสงกรานต ์ 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 * วนัวสิาขบูชา 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 * วนัอาสฬหบูชา 42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

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

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

เดอืน  ตุลาคม 

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

เดอืน  พฤศจกิายน 

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

08 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 42,900 42,900 41,900 8,500 4,000 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Ukraine International Airlines 
 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
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 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น  
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6 . รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 ค่าวีซา่นักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท 
(ค่าวซีา่อาจมีการเปลี่ยนแปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บั
ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
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 กรณี ไมม่วีซีา่ หากมีความประสงคใ์หท้างบรษิทัด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 
ท่านละ 4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
 ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยืนวีซา่ และจะคืนเงนิส่วนที่เหลือใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที่ ออกต ั๋วแลว้ และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก
ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบเกีย่วกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 
 การยื่นขอวีซา่เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัิวซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวีซา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวีซา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตออสเตรยี 
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 
เดอืน (ถา้ท่านที่มพีาสปอรต์เล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรบั
ปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)์   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ี่ท างาน/ที่อยู่ 
เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวซีา่ 

 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ใน
กรณีที่คู่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกนั) 

1. หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ 
ช ือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัที่ยื่นวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนที่จะยื่นวซีา่ มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกิน 20 วนั นับ
จากวนัที่ยื่นวซีา่ 

3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที่สถานทูตในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ** 

 หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
1. กรณีที่เป็นพนักงานบรษิทัทั่วไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรอื ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทั่วไป และขอเพ่ิมเตมิดงันี)้  

 หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเตมิดงันี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางที่ท าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  
 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรบัรองการท างานงานของบิดา หรอื มารดา 
 กรณีที่บิดา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบิดา หรอืมารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บิดา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซา่อย่างน้อย 1 เดือน ดงัน้ันตอ้งเปลี่ยนเป็น
หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวี
ซา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 

 
 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่จดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  ออสเตรยี 
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรณุาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
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8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายตา่งๆ 

11. งานปัจจุบนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การท างาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 
14. ทา่นมรีายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี
16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเทา่ไหร ่  
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเทา่ไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้า่น   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ คา่โรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เช ือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
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ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสือเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสือเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
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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 ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

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   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


