
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14357 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

*** ช่วงวนัหยุดวนัพ่อ 4-10 ธ.ค. 62 พเีรียดเดยีวเท่าน้ัน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

สายการบินกาต้าร์ (QR) 

เทีย่วบินขาไป 
04 DEC QR 835 BKK-DOH 21.00-00.50 

05 DEC QR 289 DOH-PRG 02.30-06.55 

เทีย่วบินขากลบั 
09 DEC QR 200 BUD-DOH 16.20-23.35 

10 DEC QR 834   DOH-BKK 01.45-12.30 



ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินเส้นทาง กรุงเทพฯ - (โดฮา)–ปราก /  บูดาเปสต์ -(โดฮา)–กรุงเทพฯรวมน า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม  
 พกัโรงแรมระดับ 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป (พกั เชค 1 คืน / ออสเตรีย 1  คืน / สโลวคั 1 คืน / บูดาเปสต์ 1 คืน) 
 เชค : ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วตุิส หอนาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์เชสกีค้รุมลอฟ 
 ออสเตรีย :ฮัลส์สตัท เมืองริมทะเลสาบ, เวยีนนา พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ พระราชวงัฮอฟบวร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น 
 สโลวคั : บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ปราสาทบราติสลาวา 
 บูดาเปสต์ :ฮีโร่สแควร์ หมู่บ้านประมง  
 ช้อปป้ิงพาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท หลากหลายแบรนด์ดัง 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาทและค่าทปิ 2,000 บาท) 

 

 

 

 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
ปราก (เชค) – ปราสาทปราก– มหาวหิารเซนต์วตุิส– เขตเมืองเก่า   - หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์–เชสกีบู้เดโจวิช 

   SPA HOTEL VITAหรือเทียบเท่า 

3 เชสกีบู้เดโจวชิ–เชสกีค้รุมลอฟ–ฮัลส์สตัท (ออสเตรีย) –ลนิซ์    PARK INN BY RADISSON LINZหรือ
เทียบเท่า 

4 ลนิซ์–พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท็–บราติสลาวา (สโลวคั)–ปราสาทบราติสลาวา  -  MERCURE BRATISLAVA CENTRUMหรือ
เทียบเท่า 

5 
บราติสลาวา – เวยีนนา (ออสเตรีย) –ชมเมือง – บูดาเปสต์ (ฮังการี) –ฮี
โร่สแควร์ 

   PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ
เทียบเท่า 

6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ– กรุงเทพฯ   -  

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  

เดือนธันวาคม 4-10 ธ.ค. 62***หยุดช่วงวนัพ่อ *** 39,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  8,500.- 



 
 
18.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู8 เคาน์เตอร์ Qสายการบิน

กาต้าร์(QR)โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทีย่วบินที ่QR 835 
 

 
 

 
00.50 น. เดินทางถึงประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปราก ประเทศเชคโดยเทีย่วบินที ่QR289 
06.55 น. เดินทางถึง กรุงปราก ประเทศเชคผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระและผา่นศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้มาตรฐานยุโรปสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจา้ของฉายาเมืองแห่ง

ปราสาทร้อยยอด ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ / น าท่านสู่บริเวณ เขตปราสาท
แห่งกรุงปราก อดีตท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงแห่งกษตัริยโ์บฮีเมีย ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา ปัจจุบนัใช้
เป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค น าท่านถ่ายรูปกบัทหารรักษาการณ์ ผา่นชม

วนัพุธที ่4 ธ.ค. 62 (1)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วนัพฤหัสฯที ่5 ธ.ค. 62 (2)ปราก (เชค) - ปราสาทปราก– มหาวหิารเซนต์วตุิส– เขตเมืองเก่า   - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – 
สะพานชาร์ลส์–เชสกีบู้เดโจวชิ 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


บริเวณดา้นหนา้ของมหาวิหารเซนต์วิตุสท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกวา้งของอดีตพระราชวงั
หลวงและเก็บภาพวิวอนัสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากนั้นน าท่านเดินลงจากตวั
ปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ท่ีสร้างทอดขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14  ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุง
ปรากท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ าไดม้ากท่ีสุด  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินต่อไปยงั เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE)ท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก

ท่ียงัใชง้านไดอ้ยูจ่ริง ใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศอนัสวยงามบริเวณจตุัรัสท่ีมีร้านคา้แบรนด์เนม ร้านเคร่ืองแกว้  
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย / น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเก้บูเดโจวิช เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น
แหล่งผลิตเบียร์ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 1895 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมSPA HOTEL VITAระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวัเมือง
ตั้งอยูบ่นคุง้แม่น ้าวลัตาวา เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ไดรั้บการบนัทึกจากยูเนสโกใ้ห้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกดว้ย / น า
ท่าน ถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีท าให้ปราสาทโดดเด่นคือ 
หอคอยทรงกลม ท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนสีชมพู มีกล่ินอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ท่ีมองเห็นไดจ้ากทัว่เมือง ให้
ท่านไดช้มววิของเมืองแบบพาโนรามาท่ีท่านจะไดภ้าพประทบัใจกบัเมืองสุดสวยแห่งน้ี    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด ์ท่ีสวยงามและไดรั้บการบนัทึกจากองคก์ารยูเนส

โก ้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก / น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุด
ถ่ายรูปมุมมหาชนท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งเดินข้ึนไปเก็บภาพท่ีมุมโคง้สวยของฮลัสตดัด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศและเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมPARK INN BY RADISSON LINZ ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัศุกร์ที ่6 ธ.ค. 62 (3)   เชสกีบู้เดโจวชิ–เชสกีค้รุมลอฟ–ฮัลส์สตัท (ออสเตรีย) –ลนิซ์ 
 



 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 น าท่านออกเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลทเอ้าท์เลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย ตั้งอยูบ่นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ 

ออสเตรีย  สโลวคั และฮงัการี ใหเ้วลาท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมในราคาพิเศษตามอธัยาศยั 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ไม่รวมอยูใ่นรายการ 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั / น าท่านข้ึน ชมวิวสวยบนปราสาทบราติ

สลาวาท่ีท่านจะไดเ้ห็นตวัเมืองบราติสลาวาท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม MERCURE BRATISLAVA CENTRUMระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 

น าท่านนัง่รถผา่นชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาวา่การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรง
โอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกบั บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวน
สตรัทพ์าร์ค/ น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกบัพระราชวงัเชรินน์บรุนน์พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัส์บูร์กท่ีสร้าง
มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ดว้ยศิลปะสไตลบ์าร็อก และตกแต่งภายนอกดว้ยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตล์ท่ีโปรดปราน
ของจกัรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผูย้ิง่ใหญ่ท่ีครองอ านาจอยา่งยาวนานถึง 40 ปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์(BUDAPEST) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮงัการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจ

ของชนเผ่าแม็กยาร์ ท่ีมีอารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยตวัเมืองมีแม่น ้ าดานูบไหลผ่าน ท าให้ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังปราสาท ท่ีเรียกวา่ “บูดา” และฝ่ังเมืองใหม่ท่ีขยายออกมา เรียกวา่ “เปสต”์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ค าว่า “บูดาเปสต์”  ในปัจจุบนัมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกว่า 3 ลา้นคน / น าท่านไปยงั ฮีโร่สแควร์ (HERO 
SQUARE)สถานท่ีแห่ง น้ีเ ป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ท่ี มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM 
MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัร

วนัเสาร์ที ่7 ธ.ค. 62 (4) ลนิซ์–พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท–บราติสลาวา (สโลวคั) –ปราสาทบราติสลาวา 
 
 
 

วนัอาทติย์ที ่8 ธ.ค. 62 (5)บราติสลาวา – เวยีนนา (ออสเตรีย) – ชมเมือง  – บูดาเปสต์ (ฮังการี) –ฮีโร่สแควร์ 
 
 
 



ฮงัการีครบรอบ หน่ึงพนัปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์
ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัร ฮงัการี เชิญท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPESTระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 
 
09.00 น. น าท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง(FISHERMAN BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความ

งามแบบพาโนรามาของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ท่ี
ช่วยกนัต่อสู้ป้องกนัขา้ศึกท่ีเขา้มารุกราน จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ท่ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ หลงัจากนั้น / น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
แม่น ้ าสายส าคญัของทวีปยุโรป ท่ีมีความยาวมากกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม ท่ีเรียงรายริมสองฝ่ังแม่น ้ า  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หน่ึงในแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของ
บูดาเปสต ์ รวมถึง อาคารรัฐสภา ท่ียิง่ใหญ่ท่ีทุกคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 
16.20น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยเทีย่วบินที ่QR 200 
23.35 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 

 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR 834 
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 
 
 

วนัจันทร์ที ่9 ธ.ค. 62 (6)บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ– กรุงเทพฯ 
 
 
 

วนัองัคารที ่10 ธ.ค. 62 (7)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 



 

 

** หมายเหตุ  ราคาเด็กต ่ากว่า2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
**คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป** 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียวSingle ,หอ้งคู่Twin/Double
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี
ท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
** ตัว๋กรุ๊ปเม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
** ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 25 ท่าน) 
**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหัวหน้าทัวร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ 
ลูกค้าเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่4-10 ธันวาคม2562  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 38,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 



 
 



 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัพร้อมคณะ สายการบินกาตา้ร์(QR)ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเก้น 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 



ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 



หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาเชค 

เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตเชค)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน 
ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัร

ประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย 
 

4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความ
เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 



- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายให้แก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหาก
ความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
10. หลกัฐานการเงิน 

-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชี

ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอส

เตจเม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ท า

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา

สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่ง

นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
3.เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี ***ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 



 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอ
ตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอ
ตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้อมูลจองควิวซ่ีาเชค (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 
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วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 


