
 

 

รหัสทัวร ZAT1900842 
ทัวรยุโรป เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน (QR) 
 

วิหารเซนตบารบารา สะพานชาลส จัตุรัสกรุงเกาและหอนาฬิกาดาราศาสตร ปราสาทปราก มหา
วิหาร เซนตวิตุส ฮัลลสตัทท พระราชวังเชินบรุนน มหาวิหารเซนตสเตเฟน พระราชวังฮอฟบวรก 
เวียนนาโอเปรา Parndorf Designer Outlet ป�อมชาวประมง โบสถเเมตเทียส  
ลองเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบสองขางทางของกรุงบูดาเปสต 
พักโรงแรม 4* ตลอดการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา 

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เคานเตอร P 

ของสายการบินกาตาร แอรเวย พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตารโดยเท่ียวบินที ่QR833 
23.55 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
02.30 น. ออกเดินทางสู กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินท่ี QR289 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2       กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนตบารบารา – ปราก –  
      สะพานชาลส – จัตุรัสกรุงเกาและหอนาฬิกาดาราศาสตร 

07.40 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานวาตสลัฟ ฮาเวล กรุงปราก หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู คุทนา โฮรา 
(Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง  เมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานพอๆกับกรุงปราก และเปนเมืองสําคัญและ
รุงเรืองในอดีต เน่ืองจากในสมัยยุคกลาง เมืองแหงน้ีทําเหมืองเงิน ผลิตเงินตรา
เหรียญกษาปณ จึงเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของแควนโบฮีเมีย ในชวงศตวรรษที ่
14 ประชากรของเมืองน้ีมีจํานวนเทากับประชากรของกรุงลอนดอนเลยทีเดียว ใน
ปจจุบันเปนเมืองเล็กๆ ท่ีมีโบสถสไตลโกธิกที่สวยงามใหเห็นอยูมากมาย ในป ค.ศ.
1995 เมืองแหงน้ีไดรับการประกาศเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก  
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชมความสวยงามของยานเมืองเกาที่เคยม่ังค่ังและรุงเรืองสุดขีดในอดีต และ
ชมโบสถที่สําคัญท่ีสุดของเมือง คือ วิหารเซนตบารบารา (St. Barbara’s 



 

 

Cathedral) สถาปตยกรรมสไตลโกธิกช้ันสูง หน่ึงในวิหารท่ีสวยงามที่สุดในยุโรป 
สรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1388 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1905 ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง 517 ป โดยเหลาชางฝมือและสถาปนิกผูสรางสรรคส่ิงกอสรางตางๆใน
ปราสาทปราก 
  
 
 
 
 
 

   
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (1)   
 นําทานเดินทางสู กรุงปราก (Prague) ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.20ช่ัวโมง  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ไดรับสมญานามวา 
“เมืองแหงปราสาทรอยยอด”  
ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก  
นําทานเดินเลนชมบรรยากาศของ สะพานชาลส (Charles Bridge) เหนือ
แมน้ําวัลตาวา ลักษณะเดนของสะพานแหงน้ี คือ มีรูปปم�นนักบุญและบุคคลสําคัญ
ทางศาสนากวา 30 รูป ประดิษฐานบนสองฝم�งของสะพาน โดยจะมีบรรดาศิลปนมา
วาดภาพกันอยางมากมาย 
  
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน นําทานชม จัตุรัสกรุงเกาและหอนาฬิกาดาราศาสตร (The Old Town 
Square and The Astronomical Clock) ต้ังอยูใจกลางเมืองเกา สรางข้ึนในป 
ค.ศ. 1410 โดยทานสามารถชมหอนาฬิกาดาราศาสตร โดยจะมีรูปปم�นตุกตาสาวก
ของพระเยซู 12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆช่ัวโมง  



 

 

อิสระใหทานด่ืมด่ํากับบรรยากาศของจัตุรัสกรุงเกา ที่แวดลอมดวยสถาปตยกรรม
บารอค กอธิค และรอคโคโคที่สวยงาม โดยจัตุรัสกรุงเกาเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว เปรียบด่ังเปนหัวใจและจิตวิญญาณของปราก  
โดยทานจะเห็นนักทองเที่ยวและชาวปรากจํานวนมากน่ังด่ืมกาแฟหรือเบียรตามคา
เฟ�หลายแหงบนยานแหงน้ี โดยทานสามารถเดินชมความงดงามของโบสถแมพระ 
หรือทานสามารถเลือกชอปปم�งเคร่ืองแกวโบฮีเม่ียน 
หรือสินคาเบรนดเนมตางๆมากมายในบริเวณน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (2)  

พัก ณ โรงแรม Clarion Congress Prague หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 3 
       กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนตวิตุส – ตรอกทองคํา – เชสก้ี ครุมลอฟ 
–  
       ชมเมือง – เชสก้ี บูดาโจวิค 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
นําทานเขาชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทแหงน้ีต้ังอยูเหนือตัว
เมือง บนเนินเขาฝم�งซายของแมน้ําวัลตาวา (Vltava) เปนปราสาทท่ีใหญที่สุดใน
สาธารณรัฐเช็ก ปราสาทน้ีสรางข้ึนต้ังแตในป ค.ศ. 870 โดยเจาชายบริโวจแหง
ราชวงศเปรมิสลิด ในปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาล และท่ีพํานักของ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ก 
(ทางบริษัทฯไดจัดเตรียมไกดประจําปราสาท นําชมและบรรยายใหความรูโดย
ละเอียดแกทาน) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
และเขาชม มหาวิหาร เซนตวิตุส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ
คูบานคูเมืองของชาวเช็ก สรางดวยสไตลโกธิคที่ย่ิงใหญและงดงาม กอสรางมา
อยางยาวนาน เร่ิมต้ังแตในป ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1929 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเขาสู โกลเดนเลน หรือตรอกทองคํา (Golden Lane) เปนตรอก
เล็กๆ แคบๆ อยูภายในปราสาทปราก เดิมเปนท่ีพํานักของยามรักษาการณ
พระราชวัง แตตอมาพวกชางทองไดยายเขามาอาศัยอยูแทน จึงกลายเปนหมูบาน
ชุมชนชางทอง บานพักในบริเวณน้ีจะมีขนาดเล็กและทาสีสันสะดุดตา ปจจุบันเปน
รานขายหนังสือ และของที่ระลึกตางๆ 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4) 

นําทานเดินทางสู เชสก้ี ครุมลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ช่ัวโมง  เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก 
เหมือนด่ังเมืองในเทพนิยาย ท่ีไดรับสมญานามวา “เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย”  



 

 

ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวฤตาวา นําทานเก็บภาพกับวิวทิวทัศนืที่สวยงามท่ีสุดของเมือง 
และอิสระใหทานเดินเลนชมบรรยากาศภายในตัวเมืองท่ีมีความโดดเดนดวยอาคาร
เกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกจากองคกรยูเนส
โก 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน (5)  

พิเศษ...ล้ิมลองเมนูเปดโบฮีเมียน อาหารประจําชาติเช็ก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เชสก้ี บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) ระยะทาง
ประมาณ 24.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที 
พัก ณ โรงแรม Clarion Congress České Budějovice หรือในระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 4        เชสก้ี บูดาโจวิค – ฮัลลสตัทท – ชมเมือง – เวียนนา  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ      3 ช่ัวโมง หมูบานที่มีช่ือเสียงดานการทําเหมืองเกลือ 
และธรรมชาติท่ีงดงาม ไดรับการยกยองวาเปนเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดแหง
หน่ึงในโลก จนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก 
อิสระใหทานเดินเลนเท่ียวชมเมือง ด่ืมด่ํากับบรรยากาศความโรแมนติกของเมืองริม
ทะเลสาบ พรอมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม
ของทาน 
 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู เวียนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง เมืองที่เคยรุงเรืองมาต้ังแตในสมัย
ยุคกลาง ปจจุบันเปนเมืองหลวงของออสเตรีย เปนศูนยกลางทางการคา เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองของประเทศ อีกท้ังเวียนนายังเปนศูนยกลาง
ของดนตรีคลาสสิกอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)  
พักคางแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่ 5        เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ถนนคารทเนอร และมหาวิหารเซนต สเตเฟน – 
       Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 
นําทานชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schönbrunn Palace) 
พระราชวังแหงน้ีเปรียบด่ังอัญมณีแหงกรุงเวียนนา เปนพระราชวังฤดูรอนของ
ราชวงศฮับสบูรกแหงออสเตรีย โดยใชพระราชวัง           แวรซายสในฝร่ังเศสเปน
ตนแบบ ความโดดเดนของพระราชวังแหงน้ี คือสถาปตยกรรมแบบรอกโคโค 
(Rococo) ท่ีมีความหรูหรา ใหญโต อลังการ ภายในมีหองทั้งหมด 1,441 หอง 
แตละหองสะทอนถึงเร่ืองราวตางๆ ของราชวงศ และขนบประเพณีออสเตรีย 
ดานหลังของพระราชวัง เปนอุทยานขนาดใหญ ปจจุบันองคกรยูเนสโกไดประกาศ
ใหพระราชวังเชินบรุนน เปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมอีกดวย 
  
 
 
 

 
 
 
 

แลวนําทานเดินทางสู ถนนคารทเนอร (Kärntner Strasse) ถนนชอปปم�งสาย
สําคัญของเวียนนา   ท่ีมีรานคาตางๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขางทางของถนน 



 

 

อาทิ เส้ือผาแบรนดเนมยอดนิยม, เคร่ืองแกวคริสตัลเจียระไน, ของท่ีระลึกตางๆ 
เปนตน อิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย หรือทานสามารถชมความสวยงาม
ของ มหาวิหารเซนตสเตเฟน (St. Stephen's Cathedral) ต้ังอยูบนถนนคารท
เนอร สรางข้ึนในป ค.ศ.1137 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1433 เปนสถาปตกรรมสไตล
โกธิค มีหลังคากระเบ้ืองสีสดใส และหอคอยที่สูงกวา 136.7 เมตร สรางข้ึนเพ่ือ
อุทิศใหนักบุญสเตเฟน ทานสามารถเขาชมภายในได โดยไมเสียคาใชจาย 
หรือทานสามารถเดินเลนชมเมืองเวียนนา โดยการถายรูปหนา พระราชวังฮอฟ
บวรก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวกลางเมืองเวียนนา อดีตที่ประทับ
และท่ีวาราชการของจักรพรรดิในราชวงศฮับสบวรกต้ังแตพระองคแรกจนถึง
พระองคสุดทาย เปนเวลายาวนานกวา 600 ป หรือถายรูปกับ เวียนนาโอเปรา โรง
ละครแหงแรกของเวียนนา และไดรับการยกยองวาเปนโรงอุปรากรที่ดีท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก ตัวอาคารสรางขึ้นเปนศิลปะแนว นีโอ-เรนาซอง (Neo-Renaissance) 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

เมืองและชอปปم�งของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู Parndorf Designer Outlet ระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แหลงชอปปم�งสินคา
แฟช่ันที่มีสินคาใหเลือกซ้ือมากมาย ซ่ึงประกอบดวยแบรนดดังตางๆ อาทิเชน 
Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, 
Lacoste, Swarovski ฯลฯ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย 

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ
ทาน 

 ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู บูดาเปสต (Budapest) ระยะทางประมาณ 
195 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ช่ัวโมง เมืองหลวงของประเทศ



 

 

ฮังการี ท่ีไดช่ือวามีความสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับสมญานามวา 
“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”  

 
 
 
 
 
 
 
 

พัก ณ โรงแรม Expo Congress Hotel, Budapest หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 6        บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ – ป�อมชาวประมง – โบสถเเมตเทียส –  
       จัตุรัสวีรบุรุษ – ทาอากาศยานบูดาเปสต เฟเรนซ ลิซท – กรุงโดฮา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 
นําทาน ลองเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบสองขางทางของกรุงบูดาเปสต จากบน
แมน้ําดานูบ อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

 
แลวนําทานชม ป�อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สรางข้ึนโดยกลุม

ชาวประมงฮังกาเรียน  
เพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิตจากการรุกรานของมอง
โกล และเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเมือง 
  
 
 
 

 
 



 

 

และชมภายนอก โบสถเเมตเทียส (Matthias Church) โบสถใหญเกาแกอายุกวา 
700 ป ในอดีตเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสําหรับกษัตริยฮังการี หน่ึงใน
สัญลักษณของบูดาเปสต 
 

 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานผานชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero square) ลานโลงกวางขนาดใหญ ที่
มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษต้ังอยูกลางลาน สรางข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการกอต้ัง
อาณาจักรฮังการีครบรอบหน่ึงพันป เสาสูงตระหงานเปนที่ต้ังของรูปหลอเทวทูต
กาเบรียล และรอบเสาเปนที่ต้ังของอนุสรณบุคคลสําคัญของฮังการี 
  
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (10) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานบูดาเปสต เฟเรนซ ลิซท (Budapest Ferenc 
Liszt Airport)       เพ่ือเตรียมตัวกลับสู กรุงเทพมหานคร 

17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินท่ี QR200 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่QR834 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 7        กรุงเทพฯ 
12.40 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักหอง
เด่ียว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
24 – 30 ส.ค. 62 43,990 41,990 8,500 
14 – 20 ก.ย. 62 43,990 41,990 8,500 
19 – 25 ต.ค. 62 **วันปยะมหาราช** 43,990 41,990 8,500 
** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 3,500 บาท 
(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

 
หมายเหตุ  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน* 

การเดินทางในแตละคร้ังตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงราคา 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (สาธารรัฐเช็ก) และคาบริการ ทานละ 3,500 บาท 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป  



 

 

 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเง่ือนไข 
 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา  
เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธุรกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองต๋ัว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกคร้ัง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมที่มีเคร่ืองปรับอากาศภายใน
หองพัก แตเน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา ในบางเมืองจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศใหบริการ อีกทั้งในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปด
เคร่ืองปรับอากาศ และหากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุม
ตางๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท 

เง่ือนไขตามกรมธรรม 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Qatar 

Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ือง น้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก.) 



 

 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (สาธารรัฐเช็ก) และคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไม

วาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถ่ิน และหัวหนาทัวร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทริป 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอมสง
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 

 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึ้นไป คืนคาใชจายท้ังหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวง

วันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงิน
ได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู
เดินทางไมถึง 15 คน 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพ
อากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวร
ใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 
หมายเหตุ เก่ียวกับการย่ืนวีซาแชงเกน 



 

 

• ทางบริษัทฯ จะทําการย่ืนวีซาของทานตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวน
และไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาท ิ                     ต๋ัวเคร่ีองบิน, 
หองพักที่ไดรับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการย่ืนวีซากรุปเต็มหรือไมมีคิวกรุป ทาง
บริษัทฯตองขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวย
ตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนด
ออกมา  

      มิใชบริษัททัวร ทานที่มีความประสงคย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง     
      และครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรฯ เปน   
      เพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซา
ใหกับทาน 
• กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง

เสียคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ดังตอไปน้ี 
-    คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกต๋ัวเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเก็บ 
     คามัดจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การยึดคาใชจายท้ังหมด 100 % 
 
เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (สาธารณรัฐเช็ก) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต  



 

 

ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 
(ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 
 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาทีนั่ดหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม
หมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหม
กอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2 
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  
** หนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
มี) หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หาม
ตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเคร่ืองประดับ เห็นใบหู
และค้ิวท้ัง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน (หากรูปถายของ
ทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด ทานตองเสียคาใชจายในการถายรูปใหมอีกคร้ัง 
ณ วันมาย่ืนเวลา) 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกัดของ
ผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุด
เพ่ือเดินทางไปทองเท่ียวยุโรป (ระบุช่ือประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทาง) หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวันท่ีเทาไร โดยช่ือลูกคาท่ีระบุใน
หนังสือรับรองการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ช่ือแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันย่ืนวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุช่ือ ตําแหนงของผูออก
หนังสือและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 



 

 

หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) 
เปนสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วัน)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซ่ึงเขียนโดยตัวผูสมัครหรือออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันย่ืนวีซา เปนบัญชีออมทรัพย
เทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึง
บัญชีสหกรณ 
 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต สะกดช่ือใหตรงกับพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชย่ืนวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจาย  



 

 

พรอมเซ็นรับรอง 
- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา

นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทั้งผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ือเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบุช่ือผูถูกรับรองหรือผูสมัครย่ืนวีซาดวย มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีย่ืนวีซา (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
กรณีท่ีผูสมัครอายุต่ํากวา 20 ป 
4.4 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอม

แปลภาษาอังกฤษ 
4.5 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลท่ีสาม 

หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุ
วาอนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกัน 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

4.6 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

4.7 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

5. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

6. เอกสารสวนตัวกรณีมีการเปล่ียนช่ือ (ช่ือในหนังสือเดินทางไมตรงกับเอกสารอ่ืนๆ) (แปล
เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

- สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาบัตรประชาชน  



 

 

- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถาม)ี  

 
หมายเหตุ: 

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนคํารองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ดังน้ันหากทานมีความจําเปน
ในการใชเลมเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 
 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเร่ิมตน ใบละ  500 บาท ** 
 
*การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการ
บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลท้ังหมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก
แบบฟอรม 
การรองขอวีซาใหทาน* 



 

 

 
 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. เลขท่ีพาสปอต............................................................................................................................. 
 

4. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญิง 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)          
 หยา  
 

            หมาย            แยกกันอยู 
 

7. ท่ีอยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 

 
.....................................................................................................................................................
. 
 
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอสะดวก.............................................อีเมล
............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรุณาระบุดวย 

 



 

 

..........................................................................
ตําแหนง……………………………………………………………… 
 

9. ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
10. ท่ีอยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ต้ัง

รานคา………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................
. 
  

11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท 
(โดยประมาณ) 

 
12. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) 

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

13. ช่ือ-นามสกุลบิดา 
………………………………………………………………………………………................................... 

 
14. ช่ือ-นามสกุลมารดา 

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

15. วีซายุโรป (เชงเกน) ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซา (หากจําได) 
........................................ 
 

16. ความรับผิดชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 



 

 

 
ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุช่ือ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 


