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ยโุรปตะวนัออก ออสเตรยี เชก็ 
6 วนั 4 คนื 
 

 ชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ 
 ชม เมอืงฮลัสตทัท ์เมอืงรมิทะเลสาบทสีวยทสีุดในโลก  
 ชม สวนมริาเบล ณ พระราชวงัมริาเบลล ์
 ชม ปราสาทแหง่กรุงปราก สรา้งขนึในศตวรรษท ี11 
 ชม เมอืงเชสก ีครุมลอฟ ทมีเีสน่หน่์าหลงใหล 
 ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูนํ้าฝ่ายปฏริปูศาสนา  
 ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ทมีอีายุยาวนาน 
 ชอ้ปปิงท ีถนน Parizska Street  

 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัท ี1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวียนนา

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

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

International Airlines เทยีวบนิท ีPS843 
 
20:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทุกท่านเขา้สู่ทพีกั (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 
 
ทพีกั  Austria Trend Eventhotel Pyramide 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท ี2  พระราชวงัเชญิบรุนน ์- ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรยีนครหลวง
แห่งออสเตรยีเมืองแห่งเสียงดนตร ีเขา้ชมความสวยงามภายใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์Schonbrunn 
Palace พระราชวงัฤดูรอ้นอนัยงิใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวรก์ทถีูกสรา้งขนึในปลายศตวรรษท ี17 โดยพระ
ประสงคข์อง พระนางมาเรยีเทเรซา่ จกัรพรรดนีิแหง่จกัรวรรดโิรมนัทตีงัพระไทว่าจะสรา้งพระราชวงัแห่งนีใหม้ี
ความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นกรงุปารสี ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดตีเคยใชเ้ป็นทลี่าสตัวปั์จจบุนั
ไดต้กแต่งเป็นสวนและ นําพุอย่างสวยงาม อนัเป็นทมีาของชอืพระราชวงัเชนิบรุนนใ์นอดีตนันพระราชนีิ
ฝรงัเศส มารอีงัตวัเนต ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งนี และโมสารท์ยงัเคยมาบรรเลงดนตรจีกั
พรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองคส์มัผสัความงามอนัวจิติรตระการตา
ภายในหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอร,ี หอ้งมิลเลยีน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ดั
งานเตน้ราํ หรอืแสดงดนตรปัีจจบุนัยงัมกีารใชง้านอยู่เป็นครงัคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านา
พนัธุ ์
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮลัสตทัท ์Hallstatt เมอืงรมิทะเลสาบทสีวยทสีุดในโลก ตงัอยู่ทางฝังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์หรอื ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร ์เป็นหนึงในเมอืงท่องเทยีวทไีดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของประเทศออสเตรยี โดยเมอืงฮลัลช์ตทัทนั์นอยู่ในรฐัอปัเปอรอ์อสเตรยี ซงึเป็น 1 ใน 9 รฐัของประเทศ
ออสเตรยี ดินแดนซงึมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี ใหท้่านไดช้มเมือง และถ่ายภาพ
ประทบัใจ จากนันนําทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์วรก์ Salzburg ซงึมีความหมายว่า ปราสาทเกลือ 
เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคทตีงัอยู่บนฝังแม่นําซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทปีระทบัถาวรของอารค์บชิอป
และเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตนิ์กายคาทอลกิ ทสีําคญัยงิของบรรดาประเทศทใีชภ้าษาเยอรมนั 

 

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Austria Trend Hotel Salzburg Mitte 3* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท ี3  ซาลสบ์วรก์ - เชก็ - ปราก 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านชม สวนมริาเบล Mirabell Garden เป็นส่วนหนึงของ พระราชวงัมริาเบลล ์สถาปัตยกรรมบา
โรคสุดคลาสสคิ ตงัแต่สมยัยุคปี 60 มีบรรยากาศทคีกึคกั สวนแห่งนีสะทอ้นถงึรูปแบบสวนยโุรปอย่างลงตวั 
ในสไตลส์วนบาโรค ทงัการประดบัประดาไปดว้ยดอกไม ้นําพุมา้ปีกาซสั สุดอลงัการ รูปปันต่างๆ โดย 
Ottavio Mosto ทสีะทอ้นถงึองคป์ระกอบระหว่าง ดนิ นํา ลม และไฟ รวมถงึรปูปันคนสวนตวัเล็กๆ ในสสวน 
และยงัเป็นฉากหนึงในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รอืง มนตร์กัเพลงสวรรค ์The Sound of Music ทโีด่งดงั
ไปทวัโลกอกีดว้ย นําท่านชมบรเิวณดา้นนอกของบา้นหมายเลข 9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก ในศตวรรษท ี
18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอุส โอสารท์  

จากนันนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเชสก ีครุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮเีมีย
ใตข้องสาธารณรฐัเชก็ มชีอืเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเกา่ และปราสาทครมุลอฟ ซงึเขต
เมอืงเกา่นีไดร้บัการขนึทะเบยีนจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยทําเลทตีงัของตวัเมอืงทมีนํีาลอ้มรอบ ทําให ้
กลายเป็นปราการทสีําคญัในการป้องกนัขา้ศกึในอดตี 

 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก Prague เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชคประเทศทตีงัอยู่ในหุบเขาใจกลางทวปี

ยโุรปไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดอนัสง่างาม เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมสูงใด ๆ ก็
สามารถมองเห็นยอดปราสาท วงั โบสถ ์แขง่ขนักนัเบยีดเสยีดเรยีงรายสวยงาม ตงัอยู่รมิสองฟากฝังแม่นําวลั
ตาวา ผ่านชมทวิทศันธ์รรมชาต ิทแีสนงดงามตลอดสองขา้งทางในอดีตสมยัยุกลางเคยเป็นเมืองหลวงของ 
จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดสิทิธ ิ
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัท ี4  ปราสาทปราก - ปรากโอลทาวน ์- ชอ้ปปิง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก Prague Castle สรา้งขนึในศตวรรษท ี11 ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ
ปัจจบุนัใชเ้ป็นททีํางานของประธานาธบิดขีองประเทศ ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และ มหาวหิาร
เซนตว์ติสั St. Vitus Cathedral มหาวหิารอนัศกัดสิทิธ ิทมีคุีณค่าอยา่งยงิของชาวเชคทุกคน เนืองจาก
เป็นทเีก็บพระศพของกษตัรยิพ์ระองคต่์างๆ แลว้ยงัเป็นทเีก็บมงกุฎเพชรททีําขนึใน สมยัพระเจา้ชารล์สท์ ี4 
กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสูงสุดจนทําใหก้รงุปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮเีมีย และจกัรวรรดโิรมนั
อนัศกัดิสทิธ ิชม เขตโกลเดน้เลน ซงึเคยใชเ้ป็นทีพํานักของชา่งฝีมือในยุคสมยัก่อน เพือเล่นแรแ่ปรธาตุ
ต่างๆ ใหเ้ป็นทองคํา 
 
 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินขา้ม สะพานชาลส ์ทสีรา้งขนึในชว่งศตวรรษที 14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ตลอดราว

สะพานมีประตมิากรรมหนิทราย รูปปันของนักบุญต่างๆ ถงึ 30 รูป ซงึมีความงดงามและไม่ซาํแบบกนัเลย
สะพานนีถอืเป็น สะพานเกา่แกส่ญัลกัษณข์องเมือง ชาวครสิตเ์ชอืว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี ตอ้งขอพร
จากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุขขา้มแม่นําวตัตาวาเขา้สู่ย่าน จตัุรสัเมอืงเก่าสตารเมสโต Stara Mesto 
Square  สถานทนีัดพบของชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเกา่แกอ่ายุกว่า 600-700 ปี 
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ทมีคีวามงดงามโดดเด่นจนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หป็้นมรดกโลก นําท่านเขา้สู่จตุรสัใจกลาง
เมอืงอนัเป็นทตีงัของวหิารตนิส ์ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเครอืงแกว้โบฮเีมยี “โมเซอร”์ ทมีชีอืเสยีงโด่งดงัไปทวัโลก  

 
 

ชม อนุสาวรยีย์านฮุส ผูนํ้าฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซงึถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรตี ถูกเผาทงัเป็นโดย
ผูป้กครองของฝ่ายครสิตศ์าสนาจกัรโรมนัคาทอลิค ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ททีุกๆ 1 ชวัโมงจะมี
ตุก๊ตาสาวกพระครสิต ์12 Apostles ออกมาเดนิผ่านหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนันียงัเป็นทตีงัของชมุชนชาวยวิทเีกา่แกท่สีุดในยโุรป จากนันอสิระใหท้่านไดม้เีวลาชอ้ปปิงท ีถนน 
Parizska Street ทเีรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิPrada, Louis Vuitton, Burberry, 
Chloe 

 
 

 
 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Duo Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
 
วนัท ี5  ปราก - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) 
 



7 | ห น้ า  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเทยีวชมความสวยงาม และถ่ายภาพประทบัใจ ก่อนเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน วาคราฟ ฮาเวล เพอื
เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  
15:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เทยีวบนิท ีPS808 
 
18:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
 
20:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เทียวบินท ี

PS271 
 
วนัท ี6  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 
 
09:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 
ออสเตรยี 

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  มถินุายน 

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 

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

เดอืน  ตลุาคม 

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 
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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 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทที่านตอ้งออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากทไีดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที

เหลอื กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชอืคู่นอนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตวัเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตวัเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะนันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในส่วนนี 
 หลงัจากทที่านไดช้าํระคา่มดัจาํ และค่าทวัรส์่วนทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ที่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบุเท่านัน 
 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทไีม่รูจ้กักนั กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดยีวเพมิ

ตามราคาทรีะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพมิเตมิ (พกัเดยีว) ขนึอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทยีวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกบัผู ้

ใหบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเพอืมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Ukraine International Airlines 
 ค่าทพีกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอืนๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทตี่างๆ ทรีะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดินทางเพอืใหค้รอบคลุมในเรอืงสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบยีประกนัเรมิตน้ 390 บาท ขนึอยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทไีม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดงันี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิ 5 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีทางบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถนิ

ทีอยู่  4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ําเนินการยนืวซีา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 
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 ค่าวซีา่นักท่องเทยีว กรณียนืขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการยนื ท่านละ 4,000 บาท (ค่า
วซีา่อาจมีการเปลยีนแปลขนึลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน 
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซงึในกรณีนี 
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมอืเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองทนีังบนเครอืง และโรงแรมที
พกัในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เนืองจากมีสงิผิดกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่
ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสบืเนืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทงับรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทพํีาพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทักาํกบัเท่านัน 

5. เมอืท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 
 
เงือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไม่มวีซีา่ หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษิทัดําเนินการยนืเอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ 

ท่านละ 4,000 บาท  
 กรณีท ียงัไม่ออกตวั และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกั 
 ค่ามดัจาํตวัเครอืงบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิส่วนทเีหลอืใหภ้ายใน 7 วนั 

หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที ออกตวัแลว้ และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกยีวกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศ 
 การยนืขอวีซา่เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทเีอกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยนืวี
ซา่อกีครงัหนึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการทําวีซา่ล่าชา้ไม่ทนักําหนดการออกตวักบัทางสายการบิน และผลวีซา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํทงัหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
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 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสูญหายตามสถานทตี่างๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตออสเตรยี 
 
สถานทตีดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิวมอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัทําการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. สําหรบับุคคลทวัไป 
 หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํากว่า 6 

เดอืน (ถา้ทา่นทมีพีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรบั

ปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยมิ, พนืหลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถา่ยทสีแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ทีํางาน/ทีอยู ่

เพอืใชใ้นการยนืขอวซีา่ 
 กรณีทผีูเ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิมเติมคอื ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ใน

กรณีทคีูส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปลยีนชอื, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ 
ชอืเจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชอื-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทยีนืวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มียอดเงินไม่ตาํกว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชอื-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มี อายไุม่เกนิ 20 วนั นับ
จากวนัทยีนืวซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและนําสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน ** 

 หนังสอืรบัรองการทาํงาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัททีา่นทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน) 
1. กรณีทเีป็นพนักงานบรษิทัทวัไป ใชห้นังสอืรบัรองการทาํงานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน) 
2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ําเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชีอืกจิการ และชอืผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีทาํธรุกจิสว่นตวั (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้าํหนังสอืชแีจงตอ่สถานทตู (ภาษาองักฤษเทา่นัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานนันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ําเนา

บตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยนืตอ่สถานทตูได ้  
2. สําหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทเีดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทวัไป และขอเพมิเตมิดงันี)  

 หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน  
3. สําหรบัเด็ก ทไีม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพมิเตมิดงันี) 

 หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางททีาํจากทวีา่การอําเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง ไม่ตอ้งทาํ)  
 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 15 ปีขอสาํเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
 สาํเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรบัรองการทาํงานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีทบีดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการทาํงานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตงัแตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. สําหรบับุคคลทถีอืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีนิพํานกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสือเดินทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดงันันตอ้งเปลยีนเป็น

หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
 ทา่นตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทกีองตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยนืวซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวี

ซา่ขนึอยูก่บัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทรีะบุเพอืผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่จดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  ออสเตรยี 
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านนั*** 

 
1. ชอื-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชอื-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทเีกดิ 

     ประเทศ     
4. ทอียู่ (ถา้ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทอียู่ปัจจุบนัคนละทอียู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีมาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ททีํางาน   
4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   
4.6  E-Mail   

 5.  มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ทงัหมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทอีอก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทอีอก   หมดอายุ   
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขท ี   

วนัทอีอก   หมดอายุ   
   7.  ประเทศทเีคยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทไีป รวมกวีนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทเีดนิทางไป   วนัทเีดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมอื   
8.2 วนัเดอืนปีทเีคยเขา้ครงัล่าสุด   
8.3 รวมทงัหมดกวีนั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอนืๆหรอืไม่   
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
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9.2 สาเหตใุนการถูกปฏเิสธวซีา่   
10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกยีวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

11. งานปัจจบุนัทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชอืบรษิทัททีํางาน   
11.2 วนัทเีรมิการทํางาน   
11.3 ทอียู่ของบรษิทัททีํางาน   

12. ท่านมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจาํหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทที่านทํา     บาท 
14. ท่านมรีายรบัจากแหล่งอนืๆหรอืไม่รวมทงัเพอืนๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้อืบา้น , ทดีนิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซอืหุน้เล่นแชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจาํนวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  
17. ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเท่าไหร ่  
18. ในการเดนิทางครงันีใครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้่าน   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทงัหมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพมิเตมิ 

22. ชอื-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เชอืชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง   วนัทอีอก   หมดอายุ   
22.4 ทอียู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทมีบุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพมิเตมิทุกคน 

23. ชอื-นามสกุล ของบุตรคนท ี1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทเีกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทอีอก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท ี 
 
  
ชอื-นามสกุล ของบุตรคนท ี2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทเีกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทอีอก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท ี 
 
  
ชอื-นามสกุล ของบุตรคนท ี3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทเีกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทอีอก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท ี 
 
  
ชอื-นามสกุล ของบุตรคนท ี4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทเีกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทอีอก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท ี 
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ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  
ชอื-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทเีกดิ   
ประเทศทเีกดิ   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทอีอก   หมดอายุ   

25. ประวตัขิองมารดา  
ชอื-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทเีกดิ   
ประเทศทเีกดิ   เชอืชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทอีอก   หมดอายุ   
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือววั ☐  ไม่ทานเนือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


