
 

 

รหัสทัวร GOH1903717 
ทัวรอิตาลี เยอรมนี เชก ออสเตรีย BOHEMIAN CHIC AND CHILL 
10 วัน 7 คืน (TG) 
มิลาน   เวนิส   ปราสาทนอยชวานสไตน   ฮัลสตัท   ปราก   เชสกี้ ครุมลอฟ 
พระราชวังเชินบรุนน 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.30 น 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรนา  –  เวนิสเมสเตร  
00.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 940  
07.10 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ) นําทานผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมือง
ที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหาร
แห งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่ สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค  ที่
ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 63 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า  –  เวนิสเมสเตร ้
วนัที� �.  เวนิสเมสเตร ้–  เกาะเวนิส  – อินสบ์รูก  
วนัที� �. อินสบ์รูก – ปราสาทนอยชวานสไตน ์ – ฟสุเซ่น   
วนัที� �.ฟสุเซ่น – ฮลัสตทั – เชสกี�ครุมลอฟ 
วนัที� �. เชสกี�ครุมลอฟ – คารโ์ลวี วารี  – ปราก  
วนัที� �. ปราก – ปราสาทปราก – เบอรโ์น  
วนัที� �. เบอรโ์น  –  OUTLET – เวียนนา  –  พระราชวงัเชินบรุนน ์
วนัที� �. เวียนนา – สนามบิน 
วนัที� ��. กรุงเทพฯ 
 

ราคาเพยีง 56,900.- 



 

 

วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�ง
มอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร 
เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน
ชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของ
โรงละครสกาลา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของ
แควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลก
ยังใชบรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปน
ละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต จากนั้นนําทานเดินชม
อาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากน้ันพาทาน
ถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของโลก สรางขึ้นเมื่อต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมใน
กรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรต
กลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขที่ 23 ของจู
เลียต ชมระเบียงแหงเร่ืองราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน และ
บริเวณหนาบานยังมีรูปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต จากน้ันสมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสูเมืองเวนิส Venice Mestre 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEDBANK VENICE MESTRE หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เวนิสเมสเตร –  เกาะเวนิส  – อนิสบรูก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม
บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน



 

 

กวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทาน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาส
เห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  
ซึ่งเช่ือมตอกับวังดอดจ(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเว
นิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทาน
ถายรูปบริเวณ  จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา 
“เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง
โบสถซานมารโค (St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน จากนั้นอิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชนเพ่ือชมมนต
เสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค,  ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน 
เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่ เปด
ใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตตี้หมึกดํา) 
บาย นําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre  จากน้ันเดินทางตอสูเมือง

อินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการ
ทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ALP HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 อินสบรูก – ปราสาทนอยชวานสไตน  – ฟุสเซน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเที่ยวชม เมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปน
เมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวาอินส
บรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขา
แอลป� ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่ง
ตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 
สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian ปลูก
ม า ก ก ว า  4 0 ,0 0 0  ต น  จ า ก น้ั น นํ า ท า น สู เมื อ ง โ ฮ เฮ น ช ว า น เก า 



 

 

(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน  

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 
ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดาร
ของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร 
ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง จากน้ันนําทานสูเมืองฟุสเซน 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานส
ไตน เปนการทดแทน *** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EURO PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ฟุสเซน – ฮัลสตัท – เชสกี้ครุมลอฟ  

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



 

 

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แห งออสเตรีย และเปนพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่

ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ภายนอกปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.
1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 
มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกา
กลางเมือง   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL ZLATY ANDEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – คารโลวี วารี  – ปราก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมือง
แหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปน
ศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของ
ผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญ
ทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่น
ออกมาเหมือนกาน้ํา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดโบฮิเมียน) 
บาย นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต



 

 

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles 
Bridge) สะพานเกาแกขามแม น้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้ งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยู
สองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่
สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical 
Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL INTERNATIONAL หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 ปราก – ปราสาทปราก – เบอรโน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวา
เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจา
ชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธี
ภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชาย
โบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีราน
ขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองเบอรโน (Brno) เมืองใหญอันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก COURTYARD BY MARRIOTT BRNO หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 เบอรโน  –  OUTLET – เวียนนา  –  พระราชวังเชินบรุนน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองปารนดอรฟ เพื่อนําทานสู  McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ 
เช น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะ
ใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางตอสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นํา

ทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) 
แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และ
ตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 
หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส  จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรง
ละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้ งที่  2  และเปดใหม อีกครั้ งในป  ค .ศ .1955 ผานชม
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SENATOR หรือเทียบเทา 

วันที่ 9 เวียนนา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG937 



 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ  
BOHEMIAN CHIC AND CHILL 

อิตาลี เยอรมนี เชก ออสเตรีย 
10 วัน 7 คนื โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 5 ก.พ. – 14 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 
วันที่ 25 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 
วันที่ 10 – 19 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง 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) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวซีา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

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

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ
16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวร
ได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 



 

 

เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบั
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พีน่อง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย

ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจบุัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 
ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่........................................ ถึงวันที่............................................ 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................... 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวซีาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


