
 

 

รหัสทัวร B2B2000087 
ทัวรออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (QR) 
โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - คารโลวี วารี - ปราสาท
ปราก – บราติสลาวา – OUTLET – บดูาเปสต -พระราชวังเชินบรนุน  

 



 

 

 

 
 
 
 

 
ฮัลสตัท | เชสกี� ครุมลอฟ | กรุงปราก | คารโ์ลวี วารี | ล่องเรือแม่นํ�าดานูบ | พระราชวังเชินบุรนน ์

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. โดฮา – เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 
วนัที� �. ซาลสบ์วรก์ – เชสกี� ครุมลอฟ – ปราก   
วนัที� �. ปราก – คารโ์ลวี วารี – ปราก 
วนัที� �. ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา 
วนัที� �. บราติสลาวา – OUTLET – บดูาเปสต ์
วนัที� �. บดูาเปสต ์– เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์- สนามบิน 
วนัที� �. โดฮา – กรุงเทพ 

AMAZING TIME IN EAST EUROPE 
ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการ ี8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม ��  

ราคาแนะนาํเพยีง 44,900.- 



 

 

วันที� � กรุงเทพฯ   
17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน กาตารป์ระตู 8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวก 
20.10 น. นาํท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร ์เที�ยวบนิที� QR 981 

คณะเดนิทาง �-�� ม.ีค. ��  ออกเดินทางเวลาด้วยไฟลท ์QR833, QR189 (19.35-23.15 / 02.25-06.10) 
คณะเดนิทาง ��-�� ม.ีค. ��  ออกเดนิทางเวลาด้วยไฟลท ์QR835, QR189 (20.45-00.35 / 02.25-06.10) 

วันที� � โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 
00.00 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮารอเปลี�ยนเครื�อง 
02.25 น. เดินทางต่อสู่กรุงเวยีนนา เที�ยวบนิ QR 189  
06.10 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) ผ่านขั�นตอนการตรวจคน

เขา้เมือง ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย ที�มีอายกุว่า 4,500 ปี เมืองที�ตั�งอยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที�โรแมนติกที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี �ว่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพื �นที�มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที�ยวชมเมืองเสมือนหนึ�งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน อิสระใหท้่านเดินชม
หมู่บา้นมรดกโลกอย่างเต็มอิ�ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที�

มีชื�อเสียงกอ้งโลก นาํเที�ยวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ที�มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที�
ตั�งอยู่บนฝั� งแม่นํ�าซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที�ประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกาย
คาทอลิกที�สาํคญัยิ�งของบรรดาประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell Garden) ซึ�งเป็นฉากหนึ�งในการ
ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�อง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที�โด่งดงัไปทั�วโลก จากนั�นพาเดินย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปคู่
กบั บ้านโมสารท์ (Mozart Birthplace) มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเก่าที�มีเสน่หแ์ห่งนี � 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง 
ที�พกั เดินทางเข้าสู่ที�พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทยีบเท่า  

วันที� � ซาลสบ์วรก์ – เชสกี� ครุมลอฟ – ปราก   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี� ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นาํชมเมืองที�ไดช้ื�อว่าเป็นเพชรนํ�างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที�
ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.���� (World Heritage) เมืองนี �ตั�งอยู่รมิสองฝั� งของแม่นํ�าวลั
ตาวา ความโดดเด่นของเมืองที�มีอาคารเก่าแก่ตั�งแต่ยุคกลางกว่า ��� ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึ �นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที�
สาํคญัแห่งหนึ�งของโลก  



 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึ �นเมื�อปีค.ศ.���� ถือเป็นปราสาทที�ใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ�งตั�งอยู่รมิฝั� งแม่นํ�าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ
คุง้นํ�า ฝั� งตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง   จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่กรุงปราก 
(Prague) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที�พกั เดินทางเข้าสู่ที�พัก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า  

วันที� � ปราก – คารโ์ลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํเดินทางสู่ เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที�ใหญ่ที�สุดของสาธารณรฐัเช็ค เป็นเมืองที�มี
ชื�อเสียงไปทั�วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบาํบดัโรคภยัต่างๆ นาํเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ซึ�งปัจจุบนัเป็นที�นิยมของผูค้นทั�วโลกที�จะมา
ใชบ้รกิารรกัษาสขุภาพตามความเชื�อที�มีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองดื�มนํ�าแรซ่ึ�งตอ้งดื�มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์
ซเลนที�มีปากยื�นออกมาเหมือนกานํ�า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง (เป็ดโบฮีเมียน) 
บ่าย นาํท่านกลบัสู่กรุงปราก นาํท่านเดินเที�ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง

หลังเก่า (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั�งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงาม
และยังตีบอกเวลาทุกๆชั�วโมง ใหเ้วลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อสินคา้พื �นเมือง เช่น เครื�องแก้ว
โบฮีเมียน หรือเลือกซื �อสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ 

คํ�า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พัก เดินทางเข้าสู่ที�พัก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า  



 

 

วันที� � ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ �นอยู่บนเนินเขาตั�งแต่สมัยคริสตศ์ตวรรษที� � ในสมัยเจา้ชาย 
Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดีมาตั�งแต่ปี ค.ศ.���� นําท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
เซนตว์ิตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที� �� นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิค
ที�ใหญ่ที�สดุในกรุงปราก ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� � โปรดใหส้รา้งขึ �นในปี ค.ศ.���� ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิส์าํคญัในอดีต 
เช่น พระเจา้ชารล์ที� �, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี� � และ พระเจา้แมกซิมิเลี�ยนที� � เป็นตน้ นําท่านถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในส่วนที�เก่าแก่ที�สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั�งหลาย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สดุของประเทศสโลวกั ตั�งอยู่รมิฝั� งแม่นํ�าดานบูที�
บรเิวณพรมแดนของ  สโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที�พกั เดินทางเข้าสู่ที�พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทยีบเท่า 

วันที� � บราตสิลาวา – OUTLET – บูดาเปสต ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํเดินทางขา้มพรมแดน ฮงัการี – ออสเตรีย สู่ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพื �นที�อนัเขียวชอุ่ม
ของป่าไม้แห่งออสเตรีย เพื�อนําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ�ง 
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สิน ค้าแบ รน ด์เน ม ม ากม าย  อาทิ  เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอีก
มากมาย 
***เนื�องจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยใ์นวันนั�น ทางบริษัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนั�นเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 



 

 

(Hungary) ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมืองที�ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชื �อชาติที�มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานาน
กว่าพนัปี ถึงกับไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ�าดานูบ” ชมเมืองที�ไดช้ื�อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบน
สองฝั� งแม่นํ�าดานบู ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั� งเปสต ์ที�ตั�งของ Millenary Monument อนสุาวรียท์ี�สรา้งขึ �นฉลอง 
1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์ นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า 
ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ�งเคยใช้เป็น
สถานที�จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ�งเป็นกษัตริยท์ี�ทรงพระปรีชา
สามารถมาก  และยังเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ�งก่อสรา้งที�งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก  
หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นที�สดุในศตวรรษที� 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นที� 1 พระบรมรูปทรงมา้ 
ผลงานประติมากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบูดาที�
ท่านสามารถชมความงามของแม่นํ�าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี �สรา้งขึ �นตั�งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน จากนั�น
นาํท่านล่องเรือแม่นํ�าดานูบอันเลื�องชื�อ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที�ตั�งเรียง
รายกันอยู่ 2 ฟากฝั� ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ�งงดงามเป็นที�ร ํ�าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี �ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํ�า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ �นที�ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนาํมาจากประเทศองักฤษ
เช่นกนั    

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที�พกั เดินทางเข้าสู่ที�พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทยีบเท่า 

วันที� � บูดาเปสต ์– เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์- สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพื �นที�
อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที�แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที�สรา้งขึ �นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กทาํลายไปในระหว่างสงครามโลก
ครั�งที�  2 และเปิดใหม่อีกครั�งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ�งเป็นกลุ่มอาคารที�เคยเป็นที�
ประทบัของราชสาํนกัฮปัสบรูก์ มาตั�งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 20 จากนั�นนาํชมบริเวณรอบนอกโบสถส์
เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ�งพระเจา้คารล์ที� � โปรดใหส้รา้งขึ �นในปีค.ศ.���� เพื�อเป็น
การแกบ้นต่อความทกุขย์ากของประชาชน จากนั�นเชิญชอ้ปปิ�งสินคา้เครื�องแกว้สวารอ็ฟสกี� หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เสื �อแฟชั�นวัยรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ�ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแล
ตโมสารท์ ในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 นาํเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ�งมีประวตักิารสรา้งมา

ตั�งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� �� และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ �นใหม่อย่างสงา่งามดว้ยจาํนวนหอ้งถงึ �,��� หอ้งใน
ระหว่างปีค.ศ.����-���� เพื�อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที�ประทบั ซึ�งไดร้บัการ
ตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง ซึ�งสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั�งเศส 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา เพื�อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื �อสินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 

 

 
22.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์เที�ยวบินที� QR 186 

วันที� � โดฮา – กรุงเทพ 
05.55 น. เดินทางถงึสนามบินโดฮาประเทศกาตาร ์รอเปลี�ยนเครื�อง 
07.15 น. ออกเดินทางต่อกลบัสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที�ยวบนิที� QR 832 
17.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 
  AMAZING TIME IN EAST EUROPE  

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

20-27 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 44,900.- 22,470.- 6,900.- 

5-12 มี.ค. 63 44,900.- 44,900.- 44,900.- 22,470.- 6,900.- 

��-�� มี.ค. 63 44,900.- 44,900.- 44,900.- 22,470.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั�ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  



 

 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ�าหนกัเกินจากทางสาย

การบินกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิ �น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที�สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้ยื�นวีซ่าต้องชาํระเงนิตรงกับศูนยย์ื�นวีซ่าในวันยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ  3,000.- 

บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ (12 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวซี่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ �น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวซี่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั�น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ�ากวา่ � เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ�ากว่า � เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�น
คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า � หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั�นๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ�าหนัก
ประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที� บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(��ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป
ชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ � 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทําการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ทวัรใ์หร้บัทราบต ั�งแตท่ ี�ทา่นทํา
การจองทวัรเ์ขา้มา เพื�อทําการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ั�งนี� มฉิะน ั�นหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ั�งนี�** 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่่างประเทศ, ทํางานอยูต่่างประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กที�อายุตํ�ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนทําพาสปอรต์ใหม ่
ทางสถานทูตจะไมร่บัยื�น หากเลม่ไม่ไดร้บัการอปัเดทรูปให้
เป็นปจัจบุนั*** 

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



 

 

(พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที�มอีาย1ุ6 ปีข ึ�นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

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

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 



 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

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

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

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

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

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

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 



 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ทวัรใ์หร้บัทราบต ั�งแตท่ ี�ทา่นทํา
การจองทวัรเ์ขา้มา เพื�อทําการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ั�งนี� มฉิะน ั�นหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ั�งนี�** 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์



 

 

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�........................................ ถงึวันที�
.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



 

 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ.................................................   

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


