
 

 

รหัสทัวร  1900373 
ทัวรออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  10 วัน 7 คืน (TG) 
พระราชวังเชินบรุนน   ลองเรือแมน้ําดานูบ  ปราสาทปราก  เดินเลนบนสะพาน
ชารล   ชมความงามของโลกเชสกี ้ครุมลอฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต - ลองเรือแมนํ้าดานูบ 
01.20 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 

**คณะออกเดินทางวันที่ 01-10 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.30น. และเดินทางถึง
กรุงเวียนนาเวลา 07.00 น.** 

07.15 น.
  
 
 

ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 
หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทอง
พระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดให
สรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญช
อปปم�งสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, 
รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเสื้อแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และ
สินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู  กรุงบูดาเปสต  

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัย
และสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวา
พันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือวางดงาม
ติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลือ่งช่ือ 
ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ต้ังเรียง
รายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงาม
เปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด 



 

 

นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกทีส่รางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูก
นํามาจากประเทศอังกฤษเชนกนั (การลองเรือขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุ
หนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงิน
จํานวน 10 ยูโรตอทาน) 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 บูดาเปสต –Outlet – บราติสลาวา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
(Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษตัริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก 
และยังเปนกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสราง
ในสไตลนีโอ-โกธิก หลงัคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที ่1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประตมิากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมววิ
เหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดปี�อมแหงน้ีสรางขึ้น
ต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮงักาเรียน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ปารนดอรฟ เพื่อนําทานสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก 
OUTLET จะปดทําการในวันอาทติย ถาหากคณะใดตรงกับวนัอาทิตยในวันน้ัน ทาง
บริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** จากน้ันนําเดินทางสูกรุงบราติสลาวา 
(Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สดุของประเทศสโลวคั(Slovak) ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮงัการี และใกลกับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึง่เปนทีต่ั้งของรัฐสภาแหง
สโลวัก  



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท 
และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิ ตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, 
พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน
หน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว
เดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วาง
จําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพาน
เกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระ
เจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค 
จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, 
ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง 
ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก INTERNATIONAL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปา

ที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซึ่งตองด่ืม
กับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮิเมียน) 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ไดช่ือ

วาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา 
ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษ
และขึ้นทะเบียนไวให เปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ 
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริม
ฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม ZLATY ANDEL หรือเทยีบเทา 

*** ในกรณีที่หองพกัในเมืองเชสกี ้ครุมลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ยายไปพักที่
เมืองขางเคียงแทน*** 
 

วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท –  
ขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK – ซาลสบวรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายกุวา4,500 ป เมอืง

ที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กลาว
กันวาเปนเมอืงที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบนอัพเพอรออสเตรีย 
และมทีะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมกุแหงออสเตรีย และ
เปนพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทานลองเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท
และชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัทที่ไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO WORLD 



 

 

HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถลองเรือไดในวันน้ันๆ ทางบริษัทขอ
คืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ที่ต้ังอยูบนภูเขาที่มอีายมุากกวา 7,000 

ป มคีวามสูงกวาระดบัน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการเดินทางขึ้นสูขอด
เขาเพียง 3 นาที ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดรับการขนานนาม
วาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมววิ SKY WALK จากน้ัน
เดินทางสูเมอืงซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของนัก
ดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ทีม่ีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงามของ
เมืองซาลสบวรกที่มคีวามหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ีต้ังอยูบน
ฝم�งแมน้ําซัลซาค เมอืงซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สาํคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทํา
ภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดงัไปทั่วโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ซาลสบวรก – อินสบรูก – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมอืงอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมอืงหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดาน

การทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึง่คาํวาอินสบรูคน้ัน แปลวา 
สะพานแหงแมน้ําอิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูระหวางเทือกเขาแอลป� ชมหลังคา
ทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งต้ังอยูในเขตเมือง
เกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที ่15 สําหรับเปนที่ประทบั
ของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจกัรพรรดิ Maximilian 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปน

ที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงาม
ทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีต
ต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มวินิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความ
สวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของ
ปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอด
เขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชาย  หงส
ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ได รับการตกแตงอยางงดงามดวยการ
ออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของ

รัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) 
และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร  นําชม
จัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจ
ของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
โกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอ
ระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 มิวนิค – กรุงเทพฯ   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินมิวนิค เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 

**กรุปออกเดินทางวันที่ 01-10 พ.ย. 62 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 13.35 น. 
และเดินทางถงึกรุงเทพฯเวลา 06.10 น.** 
 
 



 

 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

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 

26 ก.ค.- 04 ส.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 37,900 10,500 
09-18 ส.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 10,500 
01-10 ก.ย. 62  62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 9,900 
06-15 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 36,900 9,900 
01-10 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 33,900 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( 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  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
 เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ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 (ผูยืน่วีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจาํนวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 
บาท) 
6. คาทิปพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูต
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 โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลกิภายใน 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
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
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 ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู



 

 

ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณา
แจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ 
ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ       (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
3 หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมคัรที่มอีาย1ุ6 ปขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง 
(ผูปกครองสามารถโอนเงนิใหครอบคลมุคาทวัรได) 
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 อายุไมเกิน 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  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 
 
 



 

 

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 ่หาก

ทราบ)................................................ 
 

**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 การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


