
 

 

รหัสทัวร DKC1901612 
ทัวรยุโรป HASHTAG EASTERN EUROPE ONE MORE TIME   
8 วัน 5 คืน (TG) 
นอยช วานส ไตน   | พ ร ะร าช วั ง เ ชิ นบ ร ุ นน  |  ถนนคาร  ท เนอร  ส ต รีท  
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ | โบสถเฟราเอนเคียรเชอ | ตลาดวิคทัวเลียน | ฟุสเซน
ปราสาทนอยชวานสไตน  | ปราสาทคร ุมลอฟ | ปราสาทบาติสลาวา
พระราชวังเชินบรุนน | คารเนอรสตรีท | พระราชวังเบลลวาแดร   

 
 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

2  กรุงเทพฯ - มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ - โบสถเฟราเอนแครียรเชอ - ตลาด
วิคทัวเลียน - ฟุสเซน - ปราสาท HOHES SCHLOSS 

3  ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ซาลซบูรก - สวนมิราเบล - พิพิธภัณฑโม
สารทเกบูรตสเฮาส – ชอปปم�งถนนเกไทรเดร  

4  ซาลซบูรก - ฮัลสตัดด - เชสก้ี ครุมลอฟ - ลินซ 
5  ลินซ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - ชอปปم�งถนนคารนทเนอร 
6  เวียนนา - พารนดอรฟ เอาเล็ต - บราติสลาวา - เวียนนา 
7  เวียนนา - ชมเมือง - กรุงเทพฯ       
8  สนามบินสุวรรณภูมิ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

19 - 26 Aug 2019  53,991 53,991 52,991 15,000 12,000 

 
 

 

 

 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน

4  เคานเตอร D ประตู2-3 สายการบินไทย พบกับเจาหนาที่ของทางบริษัทฯ 
คอยตอนรับและใหความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ - โบสถเฟราเอนแครียรเชอ - 
ตลาดวิคทัวเลียน - ฟุสเซน - ปราสาท HOHES SCHLOSS 

00.50 น.  ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG924 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

  

นําทานชม เมืองมิวนิค เปนเมืองหลวงของแควนบาวาเรีย และเมืองหลวงแหงเบียร
ของยุโรป มิวนิคไดช่ือวาเปนเมืองที่รวยศิลปะ และสถาปตยกรรมสไตลบาร็อก
และเรเนซองส นําทานสู จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ที่น่ีเปนเหมือนจัตุรัสกลางเมือง 
และเปนหัวใจสําคัญของเขตเมืองเกา ในอดีตบริเวณน้ีเคยเปนตลาด แตในปจจุบัน
กลายเปนศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตาง ๆ ความโดดเดนของท่ีนี่คือ 
รูปปم�นพระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม เมื่อขึ้นไปบนหอคอยมีจุด
ชมวิวในมุมสูงอันสวยงาม จุดเดนอยูที ่GLOCKENSPIEL หอระฆังท่ีมีตุกตา
ออกมาเตนระบํา เวลา 11.00 น.ในหนาหนาว และเพ่ิม รอบ 17.00 น.ในหนา
รอน  นําทานชม โบสถเฟราเอนเคียรเชอ เปนสัญลักษณท่ีสําคัญที่สุดอีกแหงของ
เมือง สรางดวยอิฐสีแดงแทนที่จะสรางดวยหินเหมือนโบสถกอธิกทั่วไป เปนโบสถที่
ใหญท่ีสุดในเมือง สรางตามแบบกอธิก ในป ค.ศ. 1468 โบสถเฟราเอน ถูกทําลาย
เสียหายหลายชวงในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรับการบูรณะในป ค.ศ. 1953 
ภายในโบสถน้ันมีแทนบูชาที่ตกแตงอยางหรูหรา และรอยเทาปศาจ (DEVIL’S 



 

 

FOOTPRINT)  นําทานชม ตลาดวิคทัวเลียน  เปนตลาดขายอาหารหลักของเมือง
น้ี โดยผลผลิตท่ีขายมีต้ังแตผลไมสด ผัก เน้ือสัตว ผลิตภัณฑจากนม น้ําผึ้ง 
เคร่ืองเทศ อาหารทะเล และอ่ืนๆ และตลาดน้ียังเนนขายสวนประกอบอาหารที่เปน
เสบียงซึ่งหาไดยากอีกดวย ที่น่ีมีแผงขายของและรานคาถึง 140 แหงใหคุณไดเลือก
ชมและเลือกชิม อยาพลาดชิมอาหารช้ันสูงของแควนบาวาเรียที่เรียกวา 
LEBERKÄSE ซึ่งเปนอาหารประเภทเน้ือมวนท่ีมักจะเสิรฟบนขนมปง สัญลักษณ
อันเปนประเพณีที่อยูคูตลาดน้ีมาชานานก็คือเสาประดับขนาดใหญที่ระบายดวยสี
ขาว และน้ําเงินตามแบบฉบับบาวาเรียที่ต้ังอยูกลางตลาด ในสมัยกอน เสาประดับน้ี
ใชเปนสัญญาณบงบอกวางานหัตถกรรม และอุตสาหกรรมใดมีความสําคัญตอ
ทองถ่ิน 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เปนเมืองเล็ก ๆ 
ที่ต้ังอยูอยูปลายแควนบาวาเรียมีชายแดนหางจากประเทศออสเตรียเพียงแค 5 กม. 
เทาน้ัน เมืองน้ีมีช่ือเสียงโดงดังเพราะเปนสถานที่ต้ังของปราสาทปราสาทนอย
ชวานสไตนปราสาทตนแบบที่การตูนวอลทดิสนียเอามาวาดเปนฉากแสนสวยเร่ือง
เจาหญิงนิทรา นอกจากน้ีเมืองน้ีก็ยังมีความนารักในตัวเองเพราะเปนเมืองเล็กๆ 
ขนาดไมใหญมากนัก ต้ังอยูทามกลางป�าเขาและธรรมชาติ แตก็เพียบพรอมดวย
ความเจริญมีรานขายของที่ระลึก รานอาหาร และโรงแรมดีๆ บริการนักทองเที่ยว 
เพราะเหตุผลเหลาน้ีเองจึงทําใหเมืองฟุสเซนกลายเปนหน่ึงในที่ทองเท่ียวสําคัญของ
คนที่มาเยือนแควนบาวาเรียจะพลาดเสียไมได  นําทานชมปราสาทโฮส  HOHES 
SCHLOSS  เปนปราสาทท่ีต้ังอยูในตอนบนของฟุสเซน ซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ 
ปราสาทมีความสวยงามมาก สามารถเย่ียมชมโซนดานในของปราสาทได 
นอกจากน้ียังมีนิทรรศการเก่ียวกับประวัติความเปนมาของอาคารและภูมิภาคดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
 

จากน้ัน นําทานเขาที่พัก ณ โรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL หรือ
เทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 3 ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ซาลซบูรก - สวนมิราเบล - พิพิธภัณฑ
โมสารทเกบูรตสเฮาส – ชอปปم�งถนนเกไทรเดร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 

 
นําทานขึ้นรถชัตเต้ิลบัสขึ้นเขาเพ่ือนําทานขึ้นชมภายใน ปราสาทนอยชวานส
ไตน  (NEUSCHWANSTEIN) (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทางไปสูปราสาท
บริการดวยรถ SHUTTLE BUS  หากรถปดใหบริการดวยกรณีใดๆ จะตองใชการ
เดินเทาแทน หรือน่ังรถมา ซึ่งบริการรถมาไมรวมอยูในคาบริการ หากโดยสารข้ึน-
ลงเพ่ิมทานละประมาณ 10 ยูโร) ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของ
กษัตริยลุดวิคที่ 2  ที่ตองการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร 
ศิลปนคนโปรดของพระองค 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (3) 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู  เมืองซาลซบูรก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เปน
เมืองมรดกโลกแสนนารักในประเทศออสเตรีย ต้ังอยูทางตอนเหนือของเทือกเขา
แอลป� มีวิวธรรมชาติของเทือกเขาหิมะ ทุงหญาตามเนินเขาและที่ราบรวมไปถึง 
แมน้ําซาลสอัคซ (SALZACH) ที่ไหลผาน เมื่อประกอบกับสถาปตยกรรมที่รํ่ารวย
ดวยประวัติศาสตรและตึกรามบานชองที่สวยงาม แถมเมืองน้ียังเปนบานเกิดของโม
สารทอีก นําทานชม  สวนมิราเบล  เปนสวนหน่ึงของพระราชวังมิราเบลล 
สถาปตยกรรมบาโรคสุดคลาสสิก ต้ังแตสมัยยุคป 60 สําหรับการเดินทางมายัง 
สวนมิราเบลล สวนแหงน้ีเปดใหเขาชมฟรี ทามกลางบรรยากาศคึกคักและความมี
ชีวิตของผูคนทองถ่ิน รวมถึงนักทองเที่ยวท่ีใหความสนใจในการเดินชมสวน สวน
แหงน้ีสะทอนถึงรูปแบบสวนยุโรปอยางลงตัว ในสไตลสวนบาโรค ทั้งการประดับ
ประดาดวยไมดอก น้ําพุมาปกาซัสสุดอลังการ (The Pegasus Fountain) รูปปم�น
ตางๆโดย Ottavio Mosto ที่สะทอนถึงองคประกอบระหวาง ดิน น้ํา ลมและไฟ 
รวมถึงรูปปم�นคนตัวเล็กในสวน ที่จําลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ. 1700 และ



 

 

สถานที่แหงน้ีถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก The Historic Centre of the City 
of Salzburg UNESCO World Heritage Site  อีกดวย  นําทานชม  บาน
ของโมสารท หรือพิพิธภัณฑโมสารทเกบูรตสเฮาส  เปนบานที่โมสารท
เกิด  ครอบครัวโมสารทเชาหองเล็ก ๆ ช้ันสามในอาคารหลังน้ี และอยูรวมกัน 4 
คน พอ แม พี่สาว และโมสารท จนมีอายุได 17 ป จึงยายไปอีกหลังหน่ึงท่ีมีพื้นที่
มากกวา  ทางเขาดูเล็กๆ แตดานในกวางมาก ภายในบานจัดแสดงวิถีชีวิตของโม
สารท เพลงตาง ๆ ที่ประพันธไว มีหองเพลงไวน่ังฟงเพลง  อิสระใหทานชอปปم�งที ่
ถนนเกไทรเดร  เปนยานการคาสําคัญของเมืองมาต้ังแตยุคกลาง เปนถนนชอปปم�ง
ที่มีช่ือเสียงมาก เหตุผลในการมีป�ายสัญลักษณของแตละรานก็เพราะวาในสมัยยุค
กลาง ประชาชนสวนใหญยังไมรูหนังสือ แตละรานจึงทําสัญลักษณของรานเพ่ือให
ลูกคาจําไดวารานไหนเปนรานไหน แมปจจุบันประชาชนอานออกเขียนได แต
เอกลักษณน้ีก็ยังคงมีอยู  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

จากน้ัน นําทานเขาที่พัก ณ โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL 
SALZBURG MITTE หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ซาลซบูรก - ฮัลสตัดด - เชสก้ี ครุมลอฟ - ลินซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัดด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เปนเมือง
ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม
มากเปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย (AUSTRIA) โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยู
ในรัฐอัปเปอรออสเตรีย (UPPER AUSTRIA) ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศ
ออสเตรียน่ันเอง เมืองฮัลลชตัททเปนเมืองทองเที่ยวเล็กๆที่ต้ังอยูทางฝم�งตะวันตก
เฉียงใตของทะเลสาบฮัลสตัดด (LAKE HALLSTATT) หรือ ฮัลลชตัททเทอร ซี 



 

 

(HALLSTATTER SEE) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท 
(SALZKAMMERGUT) ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหน่ึงของ
ประเทศออสเตรีย สําหรับความโดดเดนของเมืองน้ัน ส่ิงแรกที่นักทองเท่ียวจะสัมผัส
ไดก็คือความเปนเมืองชนบทเล็กๆที่มีอากาศแสนบริสุทธ์ิ เหมาะอยางย่ิงท่ีจะ
เดินทางมาพักผอนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆของตัวเมืองที่ถูกโอบลอมไป
ดวยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหงาน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (5) เมนูปลาเทราตยาง 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ใน
สาธารณรัฐเชค เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ ตัวเมืองต้ังอยูบนคุง
แมน้ําวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไดรับการบันทึกจากยูเนสโกใหเปน 1 ในเมือง
มรดกโลกดวย  นําทานถายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ต้ังอยูบนเนินเขา ซึ่งสราง
ขึ้นเม่ือป ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีทําใหปราสาทโดดเดนคือ หอคอยทรงกลม ที่สรางขึ้นจาก
หินออนสีชมพู มีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน ที่มองเห็นไดจากทั่วเมือง ให
ทานไดชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาที่ทานจะไดภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแหง
น้ี  จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองลินซ หน่ึงในเมืองใหญของออสเตรีย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น (6)  
 

จากน้ัน นําทานเขาที่พัก ณ โรงแรม PARK INN BY RADISSON 
LINZ  HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ลินซ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - ชอปปم�งถนนคารนทเนอร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 

 
นําทานเดินทางสู เวียนนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)    เวียนนาเปน
เมืองใหญที่สุดในออสเตรีย เปนศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจ และการปกครอง มี



 

 

ประชากรประมาณ 1.8 ลานคน มีแมน้ําดานูบไหลผาน  นําทานชม 
พระราชวังเชินบรุนน คือหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมากใน
กรุงเวียนนา เปนศูนยรวมของผลงานดานศิลปะช้ันเย่ียม จัดเปนอนุสาวรียทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดในประเทศเลยก็วาได และยังไดรับการประกาศจากยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกในป 1996 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (8)  
 

จากน้ัน นําทานชอปปم�ง ถนนคารนทเนอร  เปนถนนคนเดิน มีรานขายของขางทาง
เต็มไปหมด เปนถนนเสนเดียวกับที่กองทัพเดินออกจาก ST. STEPHEN เพ่ือรวม
สงครามครูเสดในศตวรรษที่ 12 มีรายขายชอคโกแลตโมสารทบนถนนน้ีหลายราน 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

จากน้ัน นําทานเขาที่พัก ณ โรงแรม ARION CITY HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เวียนนา - พารนดอรฟ เอาเล็ต - บราติสลาวา - เวียนนา 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 

 
นําทานสู  พารนดอรฟ เอาเล็ต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เอาทเลทที่ใหญ
ที่สุดในออสเตรีย ต้ังอยูบนรอยตอของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัคและฮังการี 
ต้ังอยูโดยตรงจากมอเตอรเวย A4 และสามารถเขาถึงไดผานทางแยก NEUSIEDL 
AM SEE - GEWERBEPARK (สวนอุตสาหกรรม) (ทางออก 45) ศูนยทางออก
อยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 30 นาท,ี  20 นาทีจากบราติสลาวา และ 50 นาที
จาก GYÖR  และใหทานเพลิดเพลินกับแบรนดตางประเทศซึ่งมีต้ังแตแฟช่ันแบบ
สบาย ๆ กีฬากลางแจงและรองเทาไปจนถึงอุปกรณเสริมและผลิตภัณฑไลฟ�
สไตล รานคามากกวา 70 แหงบริหารโดยแบรนดของตัวเองหรือคูคาที่เปนเอกสิทธิ์
ของพวกเขา ใหเวลาทานเดินเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย 



 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู กรุงบราติสลาวา นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค 
ที่ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานขึ้นชมปราสาทบราติสลาวา ที่ทานจะไดเห็นตัว
เมืองบราติสลาวาที่ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (10)  
 

จากน้ัน นําทานเขาที่พัก ณ โรงแรม ARION CITY HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 เวียนนา - ชมเมือง - กรุงเทพฯ       

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม (11) 
 

 
นําทานเก็บภาพสวยๆบริเวณดานนอกของ พระราชวังเบลลวาแดร อดีตที่ประทับ
ของเจาชายยูจีน แหงซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูมารับใชราชวงศฮัปสบวรก 
แหงออสเตรีย นําทานน่ังรถผานชมอาคารเกาแกบริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ 
อาทิ ศาลาวาการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา พระราชวังหลวงฮอฟบวรก 
จัตุรัสมาเรียเทเรซา 

10.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษี เช็คบัตร
โดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

14.35 น.  ออกเดินทางกลับโดย เที่ยวบินที่TG 937  
 

 

 
 



 

 

วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.35 น.  TG 937 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการ
เปลี่ยนแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 



 

 

อัตราน้ีรวม 

-คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 

-คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

-คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 

-คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ 

-คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 

-คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ 

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

-คาวีซาในกลุมเชงเกน 

-คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

-คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

-คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 

-คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,500 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง *ขอเก็บพรอม
กับคาทัวรสวนที่เหลือ* 



 

 

-คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

-คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันหักคามัดจํา 20,000 บาท(ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน45 
วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 29 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม
เปน30 - 44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเปนสงกรานต
และปใหม1 - 14 วัน) 

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ
ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน
และ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 
15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

          ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) 
พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

          ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอยื่นคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมี
นโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 



 

 

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

          หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัว
กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาตั๋วเคร่ืองบินเต็ม
จํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 
เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการ
บินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนที่เหลือจะ
คืนใหทานภายใน 15 วัน 

          ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใช
เอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงินทั้งหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจง
เจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของ
ทางบริษัทฯกับทางสถานทูต 

  

 

 

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักฐานการย่ืนวีซาออสเตรีย 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตออสเตรีย) ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 

วัน 
ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนน้ิวมือ ที่ศูนยยื่นวีซาของสถานทูต ตามวัน

และเวลานัดหมาย 

  

1.หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

-โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือ
เดินทาง 

-หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา  

  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทานั้น 

ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพ่ือป�องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนที่เคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน 

วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 

แนบมาดวยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซา ** 

  



 

 

2.รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ  (ขนาดรูปหนาเทากับใน 
หนังสือเดินทาง)  

-ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 

-รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก ** 

  

3.สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

-กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป 

-ใชสําเนาสูติบัตร 

-หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทาง
สถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวย 

4.หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 

5.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 

6.สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนช่ือ 

7.สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 

8.สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว 

9.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดย
มีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 

-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร 



 

 

พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (ถาเปนหนังสือรับรองการทํางานที่ออกโดย
ราชการ ตองดูตัวเลขใหเปนอารบิกไมรับตัวเลขไทย) 

-กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษ 

-กรณีทําอาชีพอิสระ ตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

-กรณีทานที่เปนแมบาน  

· หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรส 

· หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-
ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน 
โดยมิไดจดทะเบียน    

-กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางาน
และหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณ
อักษร ช้ีแจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบ้ืองตน ควรมี
ความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปน
ความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซาน้ี)  

-กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

-ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก 

  



 

 

10.หลักฐานการเงิน 

-สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ที่แสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 7 วันกอนวันย่ืนวีซา) 

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง 
หรือเดือนกระโดด ตองขอสเตจเมนเทาน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซา 

กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน 
บิดา,มารดา,พี,่นอง  ทําหนังสือรับรองคาใชจายและช้ีแจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออก
คาใชจายและช่ือผูที่ถูกออกคาใชจายใหพรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชี
เงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน  ที่แสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับ
สมุดบัญชีลาสุด 7 วันกอนวันย่ืนวีซา) 

-และเอกสารผูออกคาใชจาย 1. สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ
ของผูออกคาใชจาย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซา 

-กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน 
บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 

-กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 



 

 

11.กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา
ราง) 

-จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบุตรดวย 

-หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมช้ีแจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไป
ดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

  

  

ใบกรอกขอมูลพ้ืนฐานในการทําวีซา 

** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!! ** 



 

 

ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 

หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

  

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปเกิด.........................................สถานที่เกิด.............................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 

วันที่ออกหนังสือเดินทาง...................................วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง....................... 

สถานภาพ        

__โสด        

__แตงงาน        

__แตงงาน(ไมจดทะเบียน)                 

__หมาย    

__หยา 

ที่อยูที่สามารถติดตอได........................................................................................... รหัสไปรษณีย
............................... 

โทรศัพท (บาน).............................................มือถือ .............................................. 

อาชีพ            

__เจาของกิจการ 

__พนักงาน 



 

 

__ประกอบอาชีพอิสระ 

__เกษียณอายุ  

__นักเรียน  

__วางงาน          

__อ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน............................................................................................................ 

ที่อยูที่ทํางาน...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

โทรศัพท (สํานักงาน)........................................โทรสาร ........................................... 

อีเมล (สํานักงาน).....................................อีเมลสวนตัว ............................................. 

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก……………………………… 

ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก………………………………… 

  

  

  

  


