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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต –  

ลองเรือแมน้ําดานูบ 
02.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร เที่ยวบินที่ BR 061 

 ** คณะที่ออกเดินทางต้ังแต 30 พ.ย.เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 02.45 น.และไป
ถึงเวียนนาเวลา 08.25 น. *** 

08.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง 
จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระ
นางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองใน
ระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระ
โรงและพลับพลาที่ประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบ
อันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลว
ท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา 
ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ํา
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน   (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซหมู)  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเทา     



 

 

วันท่ี 3 บูดาเปสต – Outlet – บราติสลาวา – เบอรโน     
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
(Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส  ซ่ึงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษท่ี 15 
ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมทีง่ดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s 
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี
ป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพ่ือนําทานสู McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf  ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยใน
วันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําเดินทางสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค (Slovak) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ  สโลวัค 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศของ
กรุงบราติสลาวา ซ่ึงเปนที่ต้ังของรัฐสภาแหงสโลวัก นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติ
สลาวา (Bratislava Castle) ซ่ึงเปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขา ริมฝم�ง
แมน้ําดานูบ ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี 
จากน้ันนําทานเดินเลนยานเมืองเกาท่ีสวยงามของกรุงบราติสลาวา (Bratislava) 
จากน้ันเดินทางสูเมืองเบอรโน (Brno) เมืองใหญอันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก GRAND HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 เบอรโน – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง



 

 

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท 
และโรมแหงอุดรทิศ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ท่ีสรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซ่ึงปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 เขาชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14  นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก     ซ่ึงพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางข้ึนใน
ป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, 
พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน
หน่ึงในสวนที่เกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียนท้ังหลาย 
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วาง
จําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) 
สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 
สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 
30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ท่ีสรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มี
จุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคา    แบรนดเนมยานเมืองเกา 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทาง เขาสูท่ีพัก INTERNATIONAL หรือเทียบเทา     
วันท่ี 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสก้ีครุมลอฟ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปา

ท่ีใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีนิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซึ่งตองด่ืม
กับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดช่ือ

วาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตา
วา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ 
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยู
ริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL MLYN หรือเทียบเทา     

*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเชสก้ี ครุมลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยายไปพักที่
เมืองขางเคียงแทน*** 

วันท่ี 6 เชสก้ีครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองม่ังค่ังที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขา



 

 

เปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ท้ังดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
และเบียร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและ

ธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรม
แบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มี
หอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา 
เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมและของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนท่ีต้ังปราสาทของกษัตริยบาวา
เรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมือง
สุดทายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ี
เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเทา     
วันท่ี 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือนําทานเดินทางข้ึนและเขาชมปราสาท
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําเขาชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ัง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 
2 หรือ เจาชาย  หงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปราน
ย่ิง  
(รอบเขาชมปราสาทนอยชวานสไตน มีคอนขางจํากัด หากคณะไมสามารถเขาชม
ปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมเปนนําทานเขาชม
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) แทน ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย ออกเดินทางตอสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควน ทีโรล เปนเมือง

เอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซ่ึงคําวาอินสบรูคน้ัน 



 

 

แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� ชม
หลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึงต้ังอยูในเขต
เมืองเกา สรางข้ึนโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่
ประทับของผูปกครองแควนทิโรล 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา     
วันท่ี 8 อินสบรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมือง

ท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาว
กันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และ
เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียว
ชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหง
ออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางข้ึนในระหวางป ค.ศ.1863-1869 
แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.
1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุมอาคารท่ีเคยเปนที่
ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 
20 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CENTRAL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 9 เวียนนา – เมลค – สนามบิน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเมลค (Melk) ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา อีกหน่ึงเมืองเล็กๆท่ี

สวยงานมีประชากรเพียง 5 พันกวาคน เปนที่ต้ังของปราสาทแอบเบย เมลค ท่ีงดงามย่ิง 
ใหทานไดเดินเลนในเมืองที่สงบและสวยงาม ยังมีรานขนมปงที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป 
อีกดวย นําทานถายภําสํานักสงคเมลคแอบบีย (Melk Abbey) ที่อลังการและวิจิตรการ
ตา โดยต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ําดานูบ สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1089 อดีตปราสาทของ



 

 

ขุนนางช้ันสูง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 ไดเวลาอันสมควร นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพ่ือใหทานมีเวลาในการ

ทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 062  
** คณะท่ีออกเดินทางต้ังแต 31 ต.ค. 61 เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 18.25 น.และ
ถึงกรุงเทพเวลา 10.30 น.*** 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ    
10.00 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ 
  

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

31 ต.ค. 62 - 09 
พ.ย.62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 12,900.- 
30 พ.ย. 62 - 09 
ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 10,900.- 
02 ธ.ค. 62 - 11 
ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 10,900.- 
26 ธ.ค. 62 - 04 
ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,900.- 14,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 
 3,000 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถ ือพาสปอรต์ สญัชาต ิไทย แต่พํานกัอยู่
ตา่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัให้
ท ราบ ท ัน ที เพ ราะก ารยื�น ข อวีซ่ าจะมี เง ื�อน ไข  และ 
ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้
ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ต่างชาต ิ



 

 

ดว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ       (พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที�มอีาย1ุ6 ปีข ึ�นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทาํงาน   



 

 

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 



 

 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ



 

 

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
........................................................................................................ 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�........................................ ถงึวนัที�
.............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ.................................................   

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


