บูดาเปสต์ - ป้ อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่นําดานู บ - SHOPPING PARNDOF OUTLET
เวียนนา - พระราชวังเชิรน์ บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก - เชสกีคลุมลอฟ
ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
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วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบิน
เอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
วันทีสอง
กรุงเทพฯ - บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่ องเรือ
01.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK385/EK111
*.*.*. แวะเปลียนเครื องทีสนามบินดูไบ : 0600-08.40 *.*.*.
12.45 น.
(เวลาท้องถิน) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองทีตังอยู่สองฝั งแม่นาดานู
ํ
บแยกเป็ นเมืองเก่า และเมือง
ใหม่ อันได้แก่เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีมาของคําว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารี สแห่งตะวันออก
....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว
นําท่าน ล่องเรื อชมความสวยงามของสองฝังแม่นาดานู
ํ บ

นําท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองทีตังอยูส่ องฝังแม่นาโดยฝั
ํ
งดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าอยูฝ่ ังตะวันตกและฝั งเปสต์เป็ นเมืองใหม่
อยูฝ่ ังตะวันออก ถ่ายรู ปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ งป้ อมปราการชาวประมง อนุ สรณ์ จากการสู ้รบของ
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คํา
ทีพัก
วันทีสาม
เช้า
เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก
วันทีสี
เช้า

ชาวประมงกับพวกมองโกลทีรุ กรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241จากจุดนีสามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมือง
ได้
จากนันอิสระให้ท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทีได้รับผลกระทบจากการ
ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นทีสวยงามทีสุ ดของบูดาเปสต์ทีมีอาคารสวยงามหลายอาคาร
นําท่านถ่ายรู ปกับลานฮีโร่ สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
PARK INN BY RADISSON หรื อเทียบเท่า
บูดาเปสต์ - PARNDOF OUTLET - เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรี ย (48 กิโลเมตร) เป็ นนครหลวงแสนสวยของออสเตรี ย และ
เป็ นเมืองเกิดของท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ทีโด่งดัง
นําท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชริ นน์บรุ นน์ (SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์
ฮับสเบิร์กทีมีความสวยงามและยิงใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีมีการตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม

นําท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ งถนนคนเดินคาร์ ทเน่ อร์ สตราเซ่ ทีมีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างคริ สตัลสวารอฟสกี-หลุยส์
วิตตอง ร้านนาฬิกา บรู คเชอเร่ อสวิสเซอร์ แลนด์ ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าทีท่านสามารถเดินชมมหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่ นทีสร้างในสไตล์โกธิคทีงดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับปราสาทฮอฟบวร์ ก ชมอนุ สาวรี ยโ์ ยฮันส์ สเตราท์ใน
สวนสาธารณะสตัทปาร์ ค….
*.*.*. อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย *.*.*.
AUSTRIA TREIN HOTEL BOSEI หรื อเทียบเท่า
เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกทีเก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000
ปี ช่วงทีเจริ ญรุ่ งเรื องทีสุ ดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาลและยังมีทิวทัศน์ทีสวยงามเป็ นทีหลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
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เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก
วันทีห้ า
เช้า

เทียง

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนันนําท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเรี ยกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ
300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของทีระลึก ทีศิลปิ นพืนบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ทีเก่าแก่
ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพืนดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลันกันเป็ นชันๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของ
เก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามปลายสุ ดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซึ งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม
ประดับด้วยนําพุกลางลานและอาคารบ้านเรื อนทีสวยงาม
*.*.*. อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย *.*.*.
HOTEL PIVOVAR หรื อเทียบเท่า
เชสกีคลุมลอฟ - ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งเชสกีคลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กิ โลเมตร) เมืองมรดกโลกอีก เมืองหนึ งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993
ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองทีได้รับการอนุ รักษ์และภายหลังจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน
ปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีก ารบู ร ณะอาคารและปราสาทครั งใหญ่โดยยังคงรั ก ษารู ป แบบเดิมไว้อย่า งน่ า ชืนชม จาก
ประวัติศาสตร์ ทียาวนานมีความสําคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก
ได้ขนทะเบี
ึ
ยนเมืองคลุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
จากนันนําท่าน ถ่ายรู ปกับปราสาทคลุมลอฟ ทีได้รับการเปลียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลียนมือเจ้าของ
หลายครังหลายคราแต่กย็ งั คงความงดงามของปราสาททีตังอยู่บนเนิ นเขาในคุง้ นําวัลตาวา นําท่านชมเมืองโบราณทีมี
อายุมาตังแต่ศตวรรษที 11 จากการก่อตังเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮี เมีย และบาวา
เรี ย สุ ดท้ายเมืองก็กลับมาอยูใ่ นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ มลอฟก็เจริ ญขึนเรื อยๆ จากการทีอยู่ใน
เส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ตังแต่ปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง

บ่าย

นําท่ านเดิน ทางสู่ กรุ งปราก (PRAGUE) เมือ งแห่ งปราสาทร้ อ ยยอดปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ ดใน
สาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก นํา
ท่านเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าทีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้ านขายของนานาชนิ ด รวมทังร้ าน
คริ สตัลซึ งโบฮีเมียคริ สตัลนันเป็ นทีรู ้จกั และให้การยอมรับกันทัวยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็ น
เครื องประดับหรื อช่อโคมระย้าทีงดงาม

คํา
ทีพัก

*.*.*. อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย *.*.*.
DUO HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันทีหก
เช้า

15.55 น.

วันทีเจ็ด
13.15 น.

ปราก - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุ งปราก ทีตังอยูบ่ นเนินเขาริ มฝังแม่นาวั
ํ ลตาวา อดีตทีประทับของ
จักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทีทาการของคณะรั ฐบาล ...นําท่านชมวิวสวยบนเนิ นเขาทีสามารถมองเห็น 3 ตัว
เมืองปรากทีอยู่คนละฝั งแม่นาที
ํ ท่านจะเห็นถึงชือที มาของเมืองแห่ งปราสาทร้ อยยอดที ท่านจะเห็ นยอดแหลมของ
อาคารต่างๆมากมาย รวมทังยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานทีสวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย ...จากนัน
นําท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาททีมีมหาวิห ารเซนต์วิตสั วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้ างด้วยศิ ลปะแบบโกธิ ค ที
ประดับด้วยกระจกสี สแตนกลาสอย่างสวยงาม ....นํา ท่านเดินลงจากปราสาทแห่ งกรุ งปรากทีท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศทีสวยงามสู่ สะพานชาร์ ลสทีทอดข้ามแม่นาวั
ํ ลตาวาสัญญาลักษณ์ ทีสําคัญของปรากทีสร้ างขึนในยุคของ
กษัตริ ยช์ าร์ ลสที 4 ปัจจุบนั เป็ นสถานทีทีเหล่าศิลปิ นต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทียวและผูท้ ีสนใจ
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK140/EK376
*.*.*. แวะเปลียนเครื องทีสนามบินดูไบ 23.50-03.40+1 *.*.*
สนามบินสุ วรรณภูมิ
(เวลาท้องถิน) เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*.*.*. ** @@ ** *.*.*.
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อัตราค่าใช้ จ่าย :
วันทีเดินทาง

ผู้ใหญ่

5-11 ก.ย. /19-25 ก.ย. 62
3-9 ต.ค. /10-16 ต.ค./17-23 ต.ค.62
7-13 พ.ย./22-28 พ.ย./29 พ.ย.-5 ธ.ค.62
3-9 ธ.ค.62

เด็กตํากว่ า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กตํากว่ า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียงเสริม

33,999.-

พักเดียว
เพิม

8,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงราคา
หากทางสายการบินมีการ ขึนราคาของภาษีนํามันและ/หรื อภาษีประกันภัยการเดินทาง **
อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านัน(ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มี
เครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วง
งานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลียนย้ายเมือง หรื อเพิมค่าทัวร์ ในกรณี พกั ทีเมืองเดิม โดยบริ ษทั จะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
** เนืองจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีหอ้ งพัก
แบบ 3 ท่าน ซึ งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรื อ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได้ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บเงินเพิมเติมในกรณี ทีอาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ
** กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ปรับเปลียนหรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนํา ซึ ง
ขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
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ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและการ
เคลือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบียประกันเริ มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริ มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้าน
บาท]เท่านัน
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริ ษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานีไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ีไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อ
ของมีค่าทีสู ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม 7 % ในกรณี ทีต้องการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษค่าบริ การพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- (เนืองจากยืนผ่านตัวแทนการยืนจึงต้องเสี ยค่าบริ การให้กบั ตัวแทนการยืน) (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืนวี
ซ่ าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้ กรณี ถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เท่านัน)
**กรุณาอ่ านเงือนไขและหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ เพราะรายการทัวร์ ทีท่ านได้ รับถือเป็ นสั ญญาการเดินทางระหว่ างบริษัทและลูกค้า**
เงือนไขการจอง
กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิทีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็ นทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิการย้ ายเมืองทีเข้ าพัก เช่ น กรณีทีเมืองนันมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองทีใกล้ เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีทางบริ ษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนันด้วย
เพือจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ทีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั ต่างประเทศ))
- กรณี ยนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้วทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อค่าตัวเครื องบิน (กรณี ออกตัวเครื องบินแล้ว)
/ ค่าส่วนต่างกรณี ทีกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิมเติมจากทางบริ ษทั ฯอีกครังนึง)
- กรณี ผูเ้ ดินทางทีเกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงือนไขสายการบิน
นัน ๆ เพือจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ทีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั ต่างประเทศ)
ทังนีท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว หรื อค่าตัวเครื องบิน (กรณี ออกตัวเครื องบิน
แล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่ากรณี ทีท่านยืนวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี นาเงิ
ํ น) เดินทางหากท่าน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
- บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณี ทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
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- เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ทีลูกค้าต้อง
ออกตัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทังสิ น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ น
สําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัวร์ และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์ หรื อทังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับ
ทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ทีได้ระบุไว้ทงหมด
ั
- นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ีมี
ร่ างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ทีเครื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นําหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกายและอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
 กรณี ทรัพย์สินส่ วนตัวของลูกค้าสู ญหายหรื อลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น
 กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั ของสงวน
สิ ทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ
ผูร้ ่ ว มเดิ นทางในคณะไม่ส ามารถผ่ านการพิ จารณาวี ซ่า ได้ค รบ 30 ท่า น ซึ งในกรณี นี ทางบริ ษ ัทฯ ยิน ดี คืน เงิน ให้ท งหมดหั
ั
ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนืองจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานฑูต เพือให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื องวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจํา
หรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่า นตัวแทนของ บริ ษ ัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษ ัทฯ จะขอถือว่าท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริ ษ ัท ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนอํา นวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซ่ า แต่ใ นการพิ จารณาอนุ มตั ิ วีซ่ า จะอยู่ในดุล พินิ จ ของทาง
สถานทูตฯเท่านัน ซึ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีนี
 เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรั บเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ทีลูกค้าต้อง
ออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
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ทังสิ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าทีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นทีรั กเกียจของคนส่ วนใหญ่
เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจ
ผูอ้ ืนชักชวนผูผ้ ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพือหา
ข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื อทัวร์ เพือหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
 ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์ นันๆ ยืนยันการ
เดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ นนยกเลิ
ั
ก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนันได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หาก
มีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรั บใน
ข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเที ยวพร้ อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สู งสุ ดในการเดิน ทาง ทังนี ทางบริ ษ ัทฯ ไม่ส ามารถ
รั บผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนื องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที
เกียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต) ซึ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรับประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทังนีการขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบรษ
ิ ัท เป็นผูน
้ ําพาการเดินทางในครงนี
ั ”
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เอกสารประกอบการการยืนวีซ่าเชก
ใช้ เวลาทําการอนุ มัติวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ
ยืนวีซ่าแสดงตนทีศูนย์ยนวี
ื ซ่า VFS Global (สี ลมคอมเพล็กซ์ )
เอกสารกรุณาเตรี ยม 1 ชุด ยกเว้ น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสํ าเนา 1 ชุด
ในวันยืนวีซ่าหนังสื อเดินทางต้ องนํ าส่ งเข้ าสถานทูตและระหว่ างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยืนวีซ่าแต่ละครังกับบริ ษทั ทัวร์ จะต้องทําการยืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านัน โดยการยืนเป็ นหมู่คณะ ต้องมีจาํ นวน 15
คน ขึนไป โดยทางศูนย์รับยืน จะเป็ นผูก้ าํ หนดวันยืนวีซ่าเท่านัน ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืนวีซ่าในวันทีกําหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิมเติม (Premium) ดังนี
•ในกรณี ทีเหลือระยะเวลายืนวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิม ท่านละ 2,600 บาท
**ทังนี ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ผูเ้ ดินทางต้องชําระกับทางศูนย์รับยืนโดยตรง*
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุ ด(หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย)
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืนหลังขาว
เท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ ไม่ใส่ คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะ
หมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณี ผูเ้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
**สําเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินใน
บัญชีขนตํ
ั า 100,000.-โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือน
ต้องขอเป็ น Statement เท่านัน)
**หนังสื อรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชือ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้า
พาสปอร์ ต
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทียืน) (ใช้ ทัง 2 อย่าง ขาดอย่ างใดอย่ างหนึงไม่ ได้ )
3.2 กรณี ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พีน้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน หรื อ สามี
ภรรยา เท่านัน)
3.2.1. ต้องทําเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ีออกให้ และผูท้ ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สู ติบตั ร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
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-เจ้าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สําเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตที
ยืน)
-นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตที
ยืน)
5. เอกสารส่วนตัว
-สําเนาทะเบียนบ้าน กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สู ติบตั ร (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน) กรุ ณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
-กรณี เด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจปกครองบุตรแต่
เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณี ทีบิดาหรื อมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่มี passport ***
-กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรทีสถานทูตด้วย ทังสองท่าน
(เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
7. ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน
เอกสารยืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลียนและขออัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
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ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจํา
ทางบริษัทจะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ่ วนตัวของแต่ละท่ านทีต้องกรอกให้ ครบทังหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สําคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ(จําเป็ นมาก ในกรณีทีทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่ มเก่า เลขที / วันทีออก / วันทีหมดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอยู่ปัจจุบนั / อาศัยมานานกีปี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มอื ถือ /สถานทีเกิด(จังหวัดทีเกิด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชือและทีอยู่บริษัท / ตําแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทีทํางาน / วันเริมงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ชือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเกิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี ชือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเกิด
..............................................................................................................................................................................................
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