
 

 

รหัสทัวร  1900374 
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก  10 วัน 8 คืน (LH) 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท   ปราสาทนอยชวานสไตน   หมูบานฮัลสตัท    
พระราชวังฮอฟเบิรก   พระราชวังเชิรนบรุนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มิวนิค  
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูม ิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 

เคานเตอร G สายการบิน ลฟูตฮันซา โดยมเีจาหนาที ่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

10.25 น. ออกเดินทางสูมวินิค โดยสายการบินลฟูตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 793 
16.50 น. 
 
 

ถึงสนามบินมวินิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัว
โมง นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดนิทางสู
เมืองมวินิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวา
เรีย ยังเปนเมอืงที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮมับูรก) และ
เปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึง่มพีรมแดนติดเทอืกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรีย
เคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนีจงึมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนของตวัเองทัง้ดานศิลปวฒันธรรม 
และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึง่ไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN MUNICH SOUTH หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2  มวินิค –จตุัรัสมาเรียนพลาสท - ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตร

และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ ต้ั งของศาลาวาการเมืองที่มี รูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลาน
ที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน 

เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความ
งดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรือง
ในอดีตต้ังแตยุคโรมนั และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมา
แตโบราณ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EURO PARK หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3  ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน - ซาลสบวรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน  

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด 
ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปน
ปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหอง
ตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** กรณีไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได 
ทางบริษัทฯขอนําคณะเขาชมภายในปราสาทโฮเฮนชวนเกาและถายรูปดานนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน เปนการทดแทน *** 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิด

ของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ 
เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทํา
ภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  AUSTRIA TREND WEST หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – ลินซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลินซเมืองใหญอันดับสามของประเทศออสเตรีย เปนเมืองที่มีการ

ผลิตเหล็กกลา เคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟ�า ผลิตภัณฑยาสูบ เมืองน้ีพัฒนามาจากคายสมัย



 

 

โรมันเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในสมัยคริสศตวรรษที่ 13 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก โรงแรม TRANS WORLD DONAUWELLE หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 5 ลินซ –OUTLET – เวียนนา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพื่อนําทานสู McArthurGlen Designer Outlet 

in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีก
มากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวัน
อาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางตอสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชม

เสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย ชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก 
ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผาน
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของ
ราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ัน
นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของ
กรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอ
ความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเคร่ืองแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคา
นานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ัน
วัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ใน
ยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6
  

เวียนนา – เมลค – เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุนน - บราติสลาวา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมอืงเมลค ( Melk ) ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา อีกหน่ึงเมืองเล็กๆ

ที่สวยงานมีประชากรเพียง 5 พันกวาคน เปนที่ต้ังของปราสาทแอบบี เมลค ที่งดงามยิ่ง 
ใหทานไดเดินเลนในเมืองที่สงบและสวยงาม ยังมีรานขนมปงที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป 
อีกดวย นําทานเขาชมสํานักสงคเมลคแอบบีย (Melk Abbey) ที่อลังการและวิจิตรการ
ตา โดยต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ําดานูบ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1089 อดีตปราสาทของ
ขุนนางช้ันสูง นําทานเขาชมสํานักสงคเมลค แอบบีย (Melk Abbey) ที่อลังการและ
วิจิตรการตา โดยต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ําดานูบ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1089 อดีต
ปราสาทของขุนนางช้ันสูง ลีโอโพลดที่ 2 มากราฟแหงออสเตรีย เมื่อถวายปราสาทของ
ตนเองใหแกนักบวชเบ็นนาดิคติน ในคริสตศตวรรษที่ 12 ก็ไดมีการกอต้ังสถานศึกษา 
และหองสมุดของแอบบีย หลังจากน้ันไมนานก็กลายมามีช่ือเสียงในดานงานสะสม
หนังสือเปนจํานวนกวาหมื่นเลม และเปนสถานที่สําคัญในการผลิตหนังสือ ปจจุบันตัว
อาคารแบบบาโรกอันสงางามที่เห็นสรางขึน้ระหวางป ค.ศ. 1702 ถึงป ค.ศ. 1736 ตาม
แบบที่ออกโดย ยาคอป พรันดเทาเออร ชมงานจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งและหองสมดุ
ที่มีหนังสือวิจิตรของยุคกลางจํานวนมากมาย ที่รวมทั้งงานสะสมตนฉบับดนตรีอันมี
ช่ือเสียง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 จาก น้ันนําท านกลับ เข าสูก รุง เวียนนา (Vienna) นํ าเข าชมความงดงามของ

พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติ
การสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสราง
ขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อ
ใชเปนพระราชวังฤดรูอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ 
สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ํา   อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก CROWE PLAZA หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซงึไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท 
และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิ 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 
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วาง
จําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) 
สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 
สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 
30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มี
จุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก DUO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมอืงมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ไดช่ือ



 

 

วาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา 
ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ 
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยู
ริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสาเมืองพัสเซา (Passau) ประเทศเยอรมนี เปนเมืองที่มีแมน้ําสามสาย

ไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ําดานูบ , แมน้ําอินนและแมน้ําอิลซ ในอดีตเมืองน้ีเปน
เสนทางการค้ําที่สําคัญของชาวโบฮีเมีย อาคารบานเรือนตกแตวสถาปตยกรรมแบบ
บารอคและบานเร่ือนที่สวยงามอยางมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก  นําทานเขาสูทีพ่ัก DORMERO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 พัสเซา – มวินิค – สนามบิน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมวิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephan's Cathedral) สัญลักษณของเมืองพาส

เซา ซึ่งภายในวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บออรแกนที่ใหญที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมเขตเมือง
เกากับเมืองใหม เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบานชองของเขตเมืองเกาทั้งโกธิค
และบาร็อค 

 นําทานเดินทางสูสนามบินมวินิค เพื่อใหทานมเีวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน LH792 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
07.55 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 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

01 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 43,200 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดย อัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

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... 
   ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
 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. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร ) 



 

 

6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย  (30 ยูโร)  
7. ราคาทวัรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวซีาตองชําระเงินตรงกับศูนยยืน่วีซา
ในวันย่ืน เปนจาํนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
 

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 ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง
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
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสอืเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
                                                                                                              
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือ

เดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา 
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่
ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได 
ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพื้นที่รูปถาย จาํนวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูทัง้ 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแมก็, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 



 

 

4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(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 ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตางจาก

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………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 การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 



 

 

 


