
 

 

รหัสทัวร 1900367 
ทัวรออสเตรีย  ฮังการี  สโลวัก  เชก  เยอรมนี  ฝร่ังเศส  สวิตเซอรแลนด 
9 วัน 6 คืน (LX) 
พระราชวังเชินบรุนน   ลองเรือแมน้ําดานูบ  CASTLE HILL  ปราสาทปราก  มหา
วิหารเซนตวิตุส  ฮัลสตัท  ชาฟฟ�เฮาเซิน  น้ําตกไรน  ยอดเขาทิตลิส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026 

 
วันที่ 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
05.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวนัที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง  จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮปัสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตัง้แตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 
1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออา
ของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่ง
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต  

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได ช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบ
อันเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวที่ต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวย
ยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สราง
ขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน    

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซปุกูลาซ) 
ที่พัก  นําท านเดินทางเขาสูที่ พั ก  PARK INN BY RADISSON BUDAPEST ห รือ

เทียบเทา 



 

 

 
บาย นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ปราก - ปราสาทปราก–มหาวหิาร เซนตวตุิส –นาฬิกา ดาราศาสตร– เชสกี ้ครุมลอฟ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (ใชเวลาเดินชมเมืองทัง้หมด 

ประมาณ 3 - 4 ชม.เน่ืองจากเปนเมอืงเกาทัง้หมด และรถบัสไมสามารถเขาถงึได) ที่
สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหง
ราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจบัุนเปนทาํเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชม
มหาวหิาร     เซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14  นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธคิที่ใหญที่สุดในกรุงปราก     

วันที่ 3  บูดาเปสต – CASTLE HILL  – บราติสลาวา– ปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
(Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย 
ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 
ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่  1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s 
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมอืงบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยาง
ดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮงักาเรียน ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของ
กษตัริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที ่1 และ  พระเจา
แมกซิมิเล่ียนที ่2 เปนตน (กรณีมีพิธภีายในมหาวหิาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) 
แลวชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สดุของปราสาท 
ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ 
(Golden Lane) ซึ่งปจจบัุนมรีานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนํา
ทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา 
สไตลโกธคิที่สรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�น
โลหะของเหลานักบุญทีต้ั่งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสู
ประตูเมอืงเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลัง
เกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระ
เดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมอืงเกา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได

ช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มอีาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลัง
ได รับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
น้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senate Square และโบสถเกากลางเมือง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก BELLEVUE CASKY KRUMLOV หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท– มิวนิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 
เมืองที่ ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุก
แห งออสเต รีย และเปนพื้ นที่ มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวง

ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและ
ฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
และเบียร   นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ
ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตา
ไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดู
รอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก AZIMUT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 มิวนิค – ทิทิเซ -กอลมาร 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) 

ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปน
ป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ให
ทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  



 

 

 นําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของไวนแหง
แควนอาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในการอนุรักษ
เมืองใหคงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืงเกาที่เรียงรายไปดวยเรือน
ไมเกาแก รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู 
อาศัยที่คงสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลางไดอยางดสีุดแหงหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมีคลอง
ตัดไปมา จนไดรับสมญานามวา “Little Venice” นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต
มารติน โบสถคาทอลิกเกาแกขนาดใหญที่สรางขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สรางขึ้นในราว
ป  ค .ศ . 1234-1365 ถื อเปนโบสถที่ ใหญ ที่ สุดของเมื องกอลมาร สรางด วย
สถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก COLMAR HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 กอลมาร – ชาฟฟ�เฮาเซิน – น้ําตกไรน – ซูก –ลูเซิรน – แองเกิ้ลเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ชมน้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาตื่นใจ เกิดจาก 
แมน้ําไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญที่สุดใน
ยุโรป อิสระใหทานไดช่ืนชมความงามของน้ําตกและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันออก
เดินทางสูเมืองซูก (ZUG) เมืองแหงศูนยกลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัวเมือง
ต้ังอยูบนที่ราบเชิงเขาริมทะเลสาป ที่มีแทน้ํา Lorze ไหลผานทําใหเมืองน้ีไดรับการ
กลาวขานวามทีศันียภาพที่งามด่ังเทพนิยาย อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองเกาและเลือก
ซื้อนาฬิกาสวิสตามอัธยาศัย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่เปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่สวยงาม



 

 

มีระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิว
ทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําเขาสูทีพ่ัก โรงแรม TERRACE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – สนามบินซริูค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชม
ถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto) ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะ
บนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปกคลุมไป
ดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก ใหเวลาทานเดินขาม" 
The TITLIS Cliff Walk " สะพานแขวนที่ต้ังอยูสูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 
3,041 เมตรจากระดับน้ําทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา (สะพานแขวน
อาจจะปด ในกรณีถาสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย)  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินซูริค เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
17.55 น. ออกเดินทางกลบัสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน LX180 

 
วันที่ 9 กรุงเทพ 
09.35 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

27 พ.ค. – 3มิ.ย. 62 57,900.
- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 12,500.- 



 

 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอเจาหนาที ่ 
  กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม  
  รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบหมู
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแล  

    คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  



 

 

   คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
   ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
   เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
   เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
   **ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุต้ังแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยืน่ เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 



 

 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซาประมาณ 10 วันทาํการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวซีาจะมเีงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทตูตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3 หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมคัรที่มอีาย1ุ6 
ปขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงิน
ใหครอบคลุมคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมดุบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลงั 3 
เดือน (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 



 

 

พอ แม พีน่อง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
 

4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายไุมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารสวนตวั 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 



 

 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตู
แจงขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาตปิจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด      แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               



 

 

  หยา                แยกกันอยู              หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 

ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
          ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 
**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  



 

 

        กรุณาระบุช่ือ.................................................   
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
 

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทัง้น้ีบริษทัเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 


