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VIENNA THE SERIES 1 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์  

�� วนั � คืน  

เดินทาง พฤศจกิายน �� – มกราคม 63 

ราคาแนะนําเพียง 56,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ํา
ดานูบ 

01.30 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน 
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 
จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 
เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเคร่ือง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บดูาเปสต์ - ลอ่งเรือแม่นํ �าดานบู 
วนัที� �. บดูาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน 
วนัที� �. เบอร์โน – พิพิธภัณฑ์ค่ายกกักนัเอาซ์วิทช์ – คราคฟู 
วนัที� �. เหมืองเกลอืเวียลีซก้า – เชสโตโซว่า – แบลค็มาดอนน่า - วรอตสวฟั 
วนัที� �. วรอตสวฟั – ปราก – สะพานชาร์ล 
วนัที� �.ปราสาทปราก - เชสกี � ครุมลอฟ 
วนัที� �. เชสกี � ครุมลอฟ – ฮลัสตทั – เวียนนา 
วนัที� �.เวียนนา – สนามบิน 
วนัที� �� กรุงเทพ 



 

 

แกวสวาร็อฟสกี ้หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา 
Bucherer ,สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของ
ฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 
(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม 
รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” 
ชมเมืองที่ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นํา
ทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรม
ฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ต้ังเรียงรายกนัอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการ
ตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรม
แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม 
สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแม น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM 
TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามา
จากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะ



 

 

ในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 5 ยูโรตอทาน) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรือเทยีบเทา  

 

วันที่ 3 บูดาเปสต – บราติสลาวา - Outlet – เบอรโน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอัน
ทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอก
โบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให
กษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามใน
เมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอัน
เปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 
พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชม
ความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮังกาเรียน   จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพื่อนําทานสู 
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก
มากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวนัอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับ
วันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** จากน้ันนํา
เดินทางสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ
ประเทศสโลวัค(Slovak) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค 



 

 

ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศ
ของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเปนที่ ต้ังของรัฐสภาแหงสโลวัก นําทานถายรูปคูกับ
ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle) ซึ่งเปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมผนืผาตัง้อยู
บนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ําดานูบ ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจาก
มุมของปราสาทแหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองเบอรโน (Brno) เมืองใหญอันดับสอง
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRNO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 เบอรโน – พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช – คราคูฟ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูพิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช (Auschwitz concentration 

camps) ประเทศโปแลนด ซึ่งเปนคายกักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดา
คายกักกันของนาซี ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2  พิพิธภัณฑคายกักกันแหงน้ี
สะทอนความนาสยดสยองและความทารุณโหดรายของสงคราม ซึ่งเร่ิมจากเยอรมัน
เขายึดโปแลนดไดในปลายป 1939 และหาคายกักกันเชลยศึกตางๆ จนมาพบ
สถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดตองการกอสรางเปนสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึง
ไดดัดแปลงตามความตองการของนาซีและเร่ิมตนใชปค.ศ.1940 เปนตนมา ทานจะ
ไดเห็นภาพถายตาง ๆ ของคายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึก
ตางๆ ถึง 20 อาคาร และทานจะไดเห็นของใชตางๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให
มาอยู ที่น่ี อาทิ กระเป�าเดินทาง รองเทา แปรงสีฟน หวี และเสนผมที่วากันวามี 
น้ําหนักรวมกวา 7 ตัน และชมหองอาบน้ํา หองที่พวกนาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดย
ใชแกสพิษสังหารหมู กลาวกันวาสถานที่น้ีมีคนตาย กวา 1.5 ลานคน โดนเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวยิว 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟน้ันเปน บานเกิด
องคสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในปค.ศ. 
1978 คราคูฟก็ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม มีอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมันต้ังแต โร
มาเนสก กอธิค เรอเนสซองส บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอารตนูโว 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL CENTRUM HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เหมืองเกลือเวียลีซกา – เชสโตโซวา – แบล็คมาดอนนา - วรอตสวัฟ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเหมืองเกลือเวียลีซกา (Wieliczka Salt Mine) ต้ังอยูที่เมืองวิลิชกา 

เหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดของโปแลนดแหงน้ีมีประวัติการทําเหมืองยาวนานกวา 
1,000 ป ถือเปนเหมืองใตดินที่มหัศจรรยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  นําทานลงลิฟทสู
ใตดินของเหมอืงเกลือ ที่มีขนาดใหญมาก แบงเปน 9 ช้ัน ลึกลงจากพื้นดินถึง 327 
เมตร ยาวกวา 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือ
ทั้งหมด โดยสมัยกอนเกลือมีคาดุจทองคํา เพราะใชในการถนอมอาหาร ชมความ
งามของทะเลเกลือใตพื้นดิน ซึ่งทานไมเคยไดเห็นที่ใดมากอน โดยเหมืองเกลือใน
เมืองวีลิซกา องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกในป ค.ศ. 



 

 

1988 อีกดวย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเชสโตโซวา (Czestochowa) เปนเมืองศูนยกลางของผู
แสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคน เพื่อเขาบูชา
เพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนนา (Black Madonna) ณ อารามจัสนากอรา 
(Jasna Góra Monastery) รูปพระแมมาเรียสีดํา ศูนยรวมจิตใจของชาว
คาทอลิก กลาวกันวาสีที่ใชวาดมานานกวา 600 ปทําใหรูปพระแมเปนสีดํา ที่รอย
บากที่พระพักตร ซึ่งพวกตอตานศาสนาตองการทําลาย อารามแหงน้ีรอดพนจาก
การถูกทําลาย ในสงครามตางๆอยางนาอัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหารยที่ศักด์ิสิทธิ์
ที่สุด จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง   วรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความ
หลากหลายและการเปم�ยมลนดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตรในเมืองน้ี เปนดัง
สะพานเช่ือม ที่เช่ือมระหวางคนในแตละรุน แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนแบบ
เมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร ชีวิตที่ เต็มดวย
วัฒนธรรมและการศึกษา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 6 วรอตสวัฟ – ปราก – สะพานชารล  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน 
นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเที่ยวชมเมืองปราก นําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) 

สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 
14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราว
สะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สราง



 

 

มาต้ังแตป  ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical 
Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และช
อปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OCCIDENTAL PRAHA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ปราสาทปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที ่9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป  ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษ
ที่ 14  นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก     ซึ่งพระเจาชารลที่ 
4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญใน
อดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 
2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชม
พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท 
ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ 
(Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมือง

ที่ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮเีมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสอง
ฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 
300 ป หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของ
โลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อป
ค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่ง ต้ังอยู ริมฝم�งแม น้ําวอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم� งตรงขามเปนยานเมืองเก าคลาสสิค Senete 
Square และโบสถเกากลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮิเมียน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MLYN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 

วันที่ 8 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 

ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปน
ไข มุ ก แห งออสเต รีย  และเป นพื้ นที่ ม รดก โลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุม
ของป�าไมแหงออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
คร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และมี เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเพียง VIENNA THE SERIES 1 

ออสเตรีย ฮงัการี สโลวัก เชก โปแลนด 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน ทาน

ละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิมทานละ 

วันที่ 22 พ.ย. - 01 
ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 31,935.- 8,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 
07 ม.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 39,935.- 15,900.- 

วันที ่25 ม.ค. 63 - 
03 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 33,935.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  



 

 

 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท ค ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบั ติ เหตุวงเงินไม เกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา      
30 ก.ก. และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, 
คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร) 
7.           คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 



 

 

ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
 
 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 



 

 

 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวซีาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทาํการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรสีแควร) 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณผูีเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ
16 ปขึน้ไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถ
โอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
 



 

 

3.1.1สําเนาสมดุบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลงั 3 
เดือน (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรพัยตางๆ 

 
4 หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา      
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา     
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 



 

 

5เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 
 
   

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทั
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


