
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  HASHTAG EASTERN EUROPE 7D3N DEC18-TG-W20 

HASHTAG EASTERN EUROPE [TG] 7D4N  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  กรงุเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรยี)–บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

3  บดูาเปสต ์–พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท–บราตสิลาวา่ (สโลวกั) –ปรา๊ค (เชค) 

4  ปรา๊ค–เชสกีค้รมุลอฟ–เชสเกบ้เูดโจวชิ 

5  เชสกีบ้เูดโจวชิ–ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

6  เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 
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05 - 11 Sep 2018  39,991  39,991 39,991 15,000 8,500 

26 Sep - 02 Oct 2018  39,991  39,991 38,991 15,000 8,500 

31 Oct - 06 Nov 2018  42,991  42,991 42,991 15,000 8,500 

07 - 13 Nov 2018  42,991  42,991 42,991 15,000 8,500 

14 - 20 Nov 2018  43,991  43,991 43,991 15,000 8,500 

21 - 27 Nov 2018  43,991  43,991 43,991 15,000 8,500 

28 Nov - 04 Dec 2018  43,991  43,991 43,991 15,000 8,500 

05 - 11 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 15,000 8,500 

12 - 18 Dec 2018  45,991  45,991 45,991 15,000 8,500 

19 - 25 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 15,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

22.00  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู2-3 
สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสาร
การเดนิทาง 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรยี)–บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

01.20  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 936 (บนิตรง) 
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07.15  เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ย 

   

นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบดูาเปสต ์นครหลวงแหง่สาธารณรัฐฮงัการ ีดนิแดนแหง่ความ
ภาคภมูใิจของชนเผา่แม็กยาร ์ทีม่อีารยธรรมอนัยิง่ใหญต่ัง้แตส่มัยโรมัน โดยตวัเมอืงมี
แมน้ํ่าดานูบไหลผา่น ทําใหถ้กูแบง่ออกเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังปราสาท ทีเ่รยีกวา่ “บดูา” 
และฝ่ังเมอืงใหมท่ีข่ยายออกมา เรยีกวา่ “เปสต”์ ซึง่เป็นทีม่าของคําวา่ “บดูาเปสต”์ ใน
ปัจจบุนัมปีระชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นไปยัง ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานทีแ่หง่นี้เป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่
ทีม่อีนุสาวรยีแ์หง่สหสัวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL)  
ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางลานฮโีรส่แควร ์อนุสาวรยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้
อาณาจักรฮงัการคีรบรอบ หนึง่พันปี เสาสงูตระหงา่นของอนุสาวรยี ์เป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่
เทวทตูกาเบรยีล 
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิทีเ่ป็นดัง่หลกัของอาณาจักร ฮงัการ ีเชญิ
ทา่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นสูป้่อมปราการชาวประมงจดุชมววิเหนอืเมอืงบู
ดาทีท่า่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นี้สรา้ง
ขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงแม็กยาร ์ทีช่ว่ยกนัตอ่สูป้้องกนัขา้ศกึทีเ่ขา้มา
รกุราน จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นนอกศาสนสถานคาธอลคิเกา่แก ่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่11 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศ หลงัจากนัน้ นําทา่น
ลอ่งเรอืแมน้ํ่าดานูบ แมน้ํ่าสายสาํคญัของทวปียโุรป ทีม่คีวามยาวมากกวา่ 2,800 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีเ่รยีงรายรมิสองฝ่ังแมน้ํ่า 
ชมความสวยงามของ สะพานเชนบรดิจ ์หนึง่ในแลนดม์ารค์ทีส่าํคญัของบดูาเปสต ์
รวมถงึอาคารรัฐสภา ทีย่ ิง่ใหญท่ีท่กุคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุในโลก 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม DANUBIUS HOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 บดูาเปสต ์–พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท–บราตสิลาวา่ (สโลวกั) –ปรา๊ค (เชค) 

เชา้  

   

รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นออกเดนิทางสูพ่ารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลทเอา้ทเ์ลททีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี ตัง้อยูบ่น
รอยตอ่ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี สโลวัคและฮงัการ ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้
แบรนดเ์นมในราคาพเิศษตามอธัยาศยั 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางตอ่สูก่รงุบราตสิลาวานครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัค / นําทา่นขึน้ชมววิ
สวยบนปราสาทบราตสิลาวาทีท่า่นจะไดเ้ห็นตวัเมอืงบราตสิลาวาทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ 
/ นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้มาตรฐานยโุรปสู ่กรงุปรากนครหลวงแหง่สาธารณรัฐ
เชค็ 
เจา้ของฉายาเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลางแหง่อาณาจักรโรมัน
อนัศกัดิส์ทิธิ ์

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปรา๊ค–เชสกีค้รมุลอฟ–เชสเกบ้เูดโจวชิ 
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เชา้  

    

รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นสูบ่รเิวณเขตปราสาทแหง่กรงุปราก อดตีทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงแหง่กษัตรยิโ์บฮเีมยี 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน้ํ่าวัลตาวา ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีทํ่าการของคณะรัฐบาล  
และประธานาธบิด ีของสาธารณรัฐเชค็ นําทา่นถา่ยรปูกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชมบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตว์ติสุทีส่วยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ชมบรเิวณลานกวา้งของอดตี
พระราชวังหลวงและเก็บภาพววิอนัสวยงามของกรงุปราก จากจดุชมววิบนปราสาทปราก 
จากนัน้นําทา่นเดนิลงจากตวัปราสาทสู ่สะพานชาลสท์ีส่รา้งทอดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวา สรา้งขึน้
ในศตวรรษที ่14 ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุปรากทีนั่กทอ่งเทีย่วจดจําไดม้ากทีส่ดุ นําทา่น
เดนิตอ่ไปยัง  
เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE)ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกที่
ยังใชง้านไดอ้ยูจ่รงิ ใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศอนัสวยงามบรเิวณจัตรัุสทีม่รีา้นคา้แบรนด์
เนม รา้นเครือ่งแกว้  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมีมากมาย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  

      

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสกี ้ครมุลอฟในสาธารณรัฐเชค็เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัสอง
ของประเทศ ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นคุง้แมน้ํ่าวัลตาวา 
เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟไดร้ับการบนัทกึจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย / นําทา่น
ถา่ยรปูกบัปราสาทครมุลอฟ ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250  
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สิง่ทีทํ่าใหป้ราสาทโดดเดน่คอื หอคอยทรงกลม ทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นสชีมพ ูมกีลิน่อายของ
ศลิปะแบบไบเซนไทน ์ทีม่องเห็นไดจ้ากทั่วเมอืง  
ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงแบบพาโนรามาทีท่า่นจะไดภ้าพประทับใจกบัเมอืงสดุสวยแหง่นี้ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสเกบ้เูดโจวชิเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์ีส่าํคญัทีส่ดุแหง่
หนึง่ของสาธารณรัฐเชค ตัง้แตปี่ 1895  
น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม GRAND ZVONหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เชสกีบ้เูดโจวชิ–ฮลัสตดัด ์(ออสเตรยี) – เวยีนนา 

เชา้  

   

รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฮลัสตดัดเ์มอืงรมิทะเลสาบฮลัสตดัด ์ทีส่วยงามและไดรั้บการ
บนัทกึจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย  นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศทีส่วยงามของซสีตรที ถนนเลยีบทะเลสาบสูจ่ดุถา่ยรปูมมุ
มหาชนทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปเก็บภาพทีม่มุโคง้สวยของฮลัสตดัด ์ 
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ดืม่ดํา่กบับรรยากาศ 
และเพลดิเพลนิกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั / นําทา่นออกเดนิทางกลบัสูก่รงุ
เวยีนนานครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เวยีนนา–ชมเมอืง-กรงุเทพฯ 
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เชา้  

   

นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัพระราชวังเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทับของเจา้ชายยจูนี แหง่ซา
วอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัสบ์วรก์ แหง่ออสเตรยี นําทา่นน่ังรถผา่น
ชมอาคารเกา่แกบ่รเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซอ่าท ิศาลาวา่การเมอืง, อาคารรัฐสภา, 
โรงโอเปรา่ พระราชวังหลวงฮอฟบวรก์ จัตรัุสมาเรยีเทเรซา่ แวะถา่ยภาพสวยๆกบั บดิา
แหง่เพลงวอลทซใ์นสวนสตรัทพ์ารค์นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัพระราชวังเชรนินบ์รนุน ์
พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ทีส่รา้งมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่17ดว้ยศลิปะ
สไตลบ์าร็อก และตกแตง่ภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็นสไตลท์ีโ่ปรดปรานของจักรพรรดนิี
มาเรยีเทเรซา่ผูย้ ิง่ใหญท่ีค่รองอํานาจอยา่งยาวนานถงึ 40 ปี 

10.30  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี – เชค็บตัรโดยสาร 
ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

14.35  ออกเดนิทางกลบัโดย เทีย่วบนิที ่TG 937 (บนิตรง) 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.35  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

หมายเหต ุ

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 2,000- บาท) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรม
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ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนัหมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

-คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลบัสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

-คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

-คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการคา่รถรับ – สง่
ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

-คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไม่เกนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

-คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  HASHTAG EASTERN EUROPE 7D3N DEC18-TG-W20 

-คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศพัท ์

-คา่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ)  

-คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทางขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

-คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

-คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและชาํระเงนิชาํระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจอง
ทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันหกัคา่มัดจํา 25,000 บาท(ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วันหกัคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น30 
- 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม1่ - 14 วัน) 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ป
ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางใน
คณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วันหรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้
ทา่นตอ้งการในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีม
เอกสารใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) 
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง ในกรณีทีเ่อกสารของ
ทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี
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คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไม่
สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐาน
ในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ใน
การไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร)หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณา
กอ่นการเดนิทาง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัด
จําตัว๋กบัสายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็
จํานวนและจะทําการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน
ทัง้นี้บางสายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วันผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทางและสาํหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ดําเนนิการตามกฎหมายสาํหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั 
และทางบรษัิทฯ จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิอง
ทางบรษัิทฯกบัทางสถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 
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3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  

4. หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ยืน่วซีา่ประเทศเชค ทีศ่นูยคํ์ารอ้งขอวซีา่ "VFS"ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 15 ยนูติC สลีมคอมเพล็กซ1์91 
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  กรงุเทพฯ 10500" 

หลกัฐานการยืน่วซีา่เชคเอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูเชค)  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่
โดยรวม 15 วันผูย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิว้มอื ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตู 
ตามวันและเวลานัดหมาย  

1.หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน -โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืน
หนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทํา
หนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง -หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสาํหรับวซีา่อยา่ง
นอ้ยไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้  ** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบุนัเทา่นัน้ใน
กรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหายหากแนบมาแลว้เกดิการ
สญูหายทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี **** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใช ้

เดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วี
ซา่แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

2.รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัในหนังสอืเดนิทาง)  -ฉากหลงั
สขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่-รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวก ** 

3.สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน-กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 15 ปี -ใชส้าํเนาสตูิ
บตัร-หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทาง
สถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ย 

4.หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีทํ่างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

5.สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

6.สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
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7.สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8.สาํเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

9.หนังสอืรับรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

-กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

-กรณีมอีาชพีรับราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดย
ระบตุําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา
และ สาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการทํางานทีอ่อกโดยราชการ ตอ้งดตูวัเลข
ใหเ้ป็นอารบกิไมร่ับตวัเลขไทย) 

-กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนา
หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมตํ่า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

-กรณีทําอาชพีอสิระตอ้งทําจดหมายแนะนําตวัเองวา่ทําอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

-กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

•หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรส 

•หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร
ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

-กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและ
หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จง
การรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธ
การยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี้)   

-กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา 
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-ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจาก
สถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนักเรยีน 
กรณีเป็นเด็กเล็ก  

10.หลกัฐานการเงนิ 

-สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้ ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของ
บญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วันกอ่นวนัยืน่วซีา่) **หากสมดุบญัชมีกีารอพั
บคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนื่อง หรอืเดอืนกระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้
เทา่นัน้!!!หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวันในการยืน่วซีา่กรณีไมม่ี
บญัชสีว่นตวั หรอื เด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บดิา,มารดา
,พี,่นอ้ง  ทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพันธโ์ดยระบชุือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ีถ่กู
ออกคา่ใชจ้า่ยใหพ้รอ้มสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้  ทีแ่สดง
ถงึการเคลือ่นไหวของบญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่) -
และเอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 1. สาํเนาพาสปอรต์หรอืบตัรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพันธข์องผู ้
ออกคา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิตัร หมายเหต*ุ** สถานทตูไม่
รับบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

-กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชี

เงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

-กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะ คูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชี

การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย*** สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

11.กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)-
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจาก
มารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย-หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้ง
มใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมี
การรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
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แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิา
และมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุร
ดว้ย-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

********************************* 

ใบกรอกขอ้มลูพืน้ฐานในการทําวซีา่** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้!! **ตอ้งกรอก
รายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 
ชือ่-นามสกลุ  ผู ้
เดนิทาง  ภาษาไทย  .........................................................................................................
..........................................ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง
...............................................................................................................วนั เดอืน ปีเกดิ 
ค.ศ
......................................................................................................................................
.....................................เชือ้ชาต ิ.............................. สญัชาต ิ.............................. สถานที่
เกดิ..................................ประเทศ............................................สถานภาพ  โสดหยา่ และมี
ทะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)   แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส 
(ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) *กรณุาระบ ุวัน/เดอืน/ปี ทีเ่ปลีย่นสถานภาพ 
....................................................................................................................ทีอ่ยู ่ที่
สามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีสถานทตูตดิตอ่ในชว่งระยะเวลาทีม่กีารยืน่ขออนุมัตวิซีา่ ( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีน
บา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด ) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......รหสัไปรษณีย.์.............................ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา ............... ปี ......... 
เดอืน หมายเลขโทรศพัท ์บา้น...........................................ทีทํ่างาน 
................................................มอืถอื..........................................หมายเลขโทรสาร Fax 
…………………………................E-
Mail................................................................................................................................
................................................................มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด .........................
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เลม่ หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
......................................................................................................................................
.................หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่................................. วันทีอ่อก
.....................................หมดอาย.ุ........................................................ประเทศทีเ่คยเดนิทาง
ไป (ในรอบ 5 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวัตถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาทา่นเคยเดนิทางเขา้กลุม่ประเทศในยโุรปหรอืไมแ่ละเมือ่ใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......วันเดอืนปี ทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ 
......................................................................................................................................
.......................รวมทัง้หมดกีว่นั 
......................................................................................................................................
..........................................วตัถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
................................ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่ไมเ่คยเคย(เหตผุลในการปฎิ
เสธ)................................................................................................................................
...........................ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ย
ตา่งๆกรณีรับราชการอาท ิทหาร ตํารวจ และอืน่ ๆ กรณุาระบยุศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ)งานปัจจบุนัทําอาชพี , ตําแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................................................
....................................................................ชือ่บรษัิททีทํ่างาน 
......................................................................................................................................
.......................................โปรดระบวุนัทีเ่ร ิม่ทํางาน 
......................................................................................................................................
...........................ทีอ่ยูข่องบรษัิททีทํ่างาน
......................................................................................................................................
...............................เบอรโ์ทรศพัท ์
......................................................................................................................................
.............................................อเีมลล ์
......................................................................................................................................
..........................................................ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจําหรอืไม่  ม ี  เงนิ
เดอืน...........................บาท      ไมม่ถีา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 
......................................................................................................................................
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........................รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นทํา

......................................................................................................................................

.....ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไม ่รวมทัง้เพือ่นๆและ ครอบครัว     ม ี รายได.้...................... 
บาท ไมม่ถีา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด 
..................................................................................................... 
............................................................    ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , 
อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม ่ ม ี      ไมม่ถีา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดพรอ้มระบมุลูคา่รวม
...................................................................................................................................
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
.....................................................................................................ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่
เดอืนเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
.........ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
......................................................................................................................ใครเป็นคน
จา่ยคา่ใชจ้า่ย ตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม  คา่อาหาร 
.................................................................................................................ถา้มคีนจา่ยให ้
ทา่น ไมว่า่จะเป็นบางสว่น หรอื ทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
............................................................คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจํานวน
เงนิเทา่ไหร ่...................................................................................................ประวตัขิอง
บดิา ชือ่ของบดิา ........................................................................... นามสกลุของบดิา 
...............................................................................วนั เดอืน ปีเกดิ ของบดิา 
......................................................สถานทีเ่กดิของบดิา 
...........................................................................ประเทศทีเ่กดิ 
..................................................... เชือ้ชาต ิ........................................ สญัชาต ิ
......................................................... 

ประวัตขิองมารดา ชือ่ของมารดา ...........................................................................นามสกลุ
ของมารดา.........................................................................วนั เดอืน ปีเกดิ ของมารดา
......................................................สถานทีเ่กดิของมารดา
.......................................................................ประเทศทีเ่กดิ 
..................................................... เชือ้ชาต ิ........................................ สญัชาต ิ
......................................................... 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืกรณีหยา่กรณุากรอกขอ้มลูของคูส่มรสเกา่ดว้ยชือ่ 
นามสกลุ ของ คูส่มรส .......................................................................................มอืถอื
.................................................................วนั เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส 
......................................................................................................................................
.........................เชือ้ชาต ิ.............................................................................. สญัชาต ิ
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.................................................................................................ทีอ่ยูปั่จจบุนัของคูส่มรส

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................โทรศพัทท์ีบ่า้น .....................................................ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอก
รายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคนชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
.................................วนั เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
...............................ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
.................................หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 
ชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
.................................วนั เดอืน ปีเกดิของบตุร
......................................................................................................................................
..............................ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
................................หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 
ชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
..................................วนั เดอืน ปีเกดิของบตุร
......................................................................................................................................
...............................ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
.................................หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 

 


