
 

 

รหัสทัวร B2B1902365 
ทัวรยุโรป Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก  
8 วัน 5 คืน (TG) 
เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน | ลองเรือแมน้ําดานูบ | ปราก | คลุมลอฟ | ฮัลสตัท 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ 
01.20 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG936 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
01.30 น. และไปถึงเวียนนาเวลา 07.00 น. *** 

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน 
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําทานผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-
1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีก
คร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุม
อาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึง
ตนคริสตศตวรรษท่ี 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดให
สรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ัน
เชิญชอปปم�งสินคาเคร่ืองแกวสวาร็อฟสก้ี หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis 
Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara 
,H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยาน
เกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรม



 

 

ของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนาน
นามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวย
ทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทา  
วันท่ี 3 บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ – Outlet – บราติสลาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
(Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส  ซ่ึงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางท่ีงดงามในเมืองหลวงตางๆ อีก
มากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดใน
ศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา 
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของ
แมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮัง
กาเรียน นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะ
ธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความ
ตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ี
ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชในการสรางไดถูก
นํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน  (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะ
ในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมี
เหตุการณอ่ืนๆจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ 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 ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบท่ีบริเวณ
พรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14  นับวา
เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก     ซึ่งพระเจาชารลท่ี 4 โปรดให
สรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระ
เจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดท่ี 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน (กรณี
มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ท่ีเปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนท้ังหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบน
สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ี
สรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปم�นโลหะของ
เหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมือง
เกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระ
เดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสก้ี ครุมลอฟ – เชสก้ี บูดาโจวิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ือวาเปนเมืองแหงส

ปาท่ีใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกวาเปนศูนยกลาง
บําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซ่ึงปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกท่ี
จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแร
ซ่ึงตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา 

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

ช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
น้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เชสก้ี บูดาโจวิค (Ceske Budejovic) 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 6 เชสก้ี บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมูบานกรินซ่ิง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวยงามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานลองเรือทะเลสาปท่ีเมืองฮัลสตัท ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการ
ขนานนามวาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไม
สามารถลองเรือไดในวันน้ันๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** จากน้ันนํา
เดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ “หมูบานกรินซ่ิง” (Grinzing) หมูบานพ้ืนเมืองที่ข้ึนช่ือเร่ือง
การ“ผลิตไวนสด” ใหทานไดอ่ิมอรอยกับ เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไสกรอก ในรสชาติแบบ
เวียนนาตนตํารับขนานแท พรอมไวนเลิศรส พรอมขับกลอมดวยดนตรีพ้ืนเมืองที่
สนุกสนาน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 เวียนนา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเท่ียวบินที่ TG937 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
13.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.20 น. *** 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
05.35  น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง
12ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง
12ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

6 – 13 ก.ย. 62  55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 6,900 
13 – 20 ก.ย. 62   55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 6,900 
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 6,900 
4 – 11 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 6,900 
18 – 25 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 6,900 
8-15 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 5,900 
15 -22 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 32,900 5,900 
22 – 29 พ.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 30,900 5,900 
20-27 ธ.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 33,900 5,900 
28 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 65,900 65,900 65,900 65,900 38,900 9,900 



 

 

63 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. 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 (3 ดาว – 4 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 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

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

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน (14 ยูโร) 
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

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 ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยืน่วีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ       

(พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที�มอีาย1ุ6 ปี
ข ึ�นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้



 

 

ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 
    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 



 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    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�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

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

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

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

 


