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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

22.00น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

  
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน 

01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 
* คณะเดินทางวันที่ 08-16 เม.ย.63 / 13-21 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. 
และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. *  
* คณะเดินทางวันที่ 17-25 ม.ิย.63 / 01-09 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. 
และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. *   

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเวียนนา ดวยเที่ยวบิน EK 127 

* คณะเดินทางวันที่ 08 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. และถึง
เวียนนา เวลา 12.55 น. *  

12.25 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชัว่โมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชัว่โมงในวันที่ 08 มีนาคม  2563) ผานขั้นตอนการตรวจ
คน เข า เมื อ ง   จ ากนั้ น นํ า เข าชมความ งด งามของพ ระราชวั ง เชิ น บ รุ น น  
(Schoenbrunn Palace)แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลาง



 

 

คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางาม
ดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวัง
ฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายของฝรั่งเศส ผานชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse)ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผาน
ชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955, ผาน
พระราชวังฮอฟเบิรก(Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของ
ราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากนั้น
นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ
ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแก
บนตอความทุกขยากของประชาชน จากนั้นเชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ 
หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,สินคา
เสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อกโกแลต
โมสารท หรือในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 3 เวียนนา – เอสเตอรกอม – เซนเทนเดร – บูดาเปสต  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมโบสถ เอสเตอรกอม (Esztergom Basilica) ที่ไดสรางขึ้นใหม

ราวๆ ป ค.ศ.1822 โดยตัวโบสถดั้งเดิมถูกสรางขึ้นในชวงราวๆ ป ค.ศ. 1000-1010 
แตโดนเผาทําลายในเวลาตอมา จึงทําใหตองสรางใหมอยูหลายรอบ ภายในโบสถทาน
จะพบกับสถาปตยกรรมท่ีงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางสูเมืองเซนเทนเดร (Szentendre) ใชเวลาเดินทาง 50 นาที เมืองนี้เปน

เมืองทองเท่ียวเล็กๆตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าดานูบ แมนํ้าสายสําคัญที่มีความยาวเปนอันดับ 2 
ของทวีปยุโรปและอยูหางจากบูดาเปสตเมืองหลวงของประเทศฮังการีไปทางตอนเหนือ
ประมาณ 19 กิโลเมตร นําทานเดินเลนชมเมือง ซื้อของที่ระลึกและเมื่อไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสูกรุงบูดาเปสต  
(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ”  ชมเมืองที่ได
ชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมนํ้าดานูบ นําทานชมบริเวณ 
CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอก
ของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias 
Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อ
โบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยัง
เปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางใน
สไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบไดอยางดีป�อมแหงนี้สราง
ขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให

เวลาทานอิสระเพ่ือชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน MULBERRY, PAUL 
SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAINT, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH 
KIDSTON, GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, BARBOUR, 
DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED PERRY , UGG, KIPLING,G 
STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY COUTURE, SUPERDRY และอื่นๆอีก
มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

สโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี 
และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 บราติสลาวา – เบอรโน – ปราก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเบอรโน (Brno)  เปนเมืองเล็กแตก็จัดเปนเมืองอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ และมีหลายสิ่งโดดเดนทั้งในแงศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน อาท ิ ไวน 
เบอรโน โดดเดนเรื่องผลิตไวน คอไวนจากทั่วสารทิศมาที่นี่เพ่ือชิมไวน ที่หาซื้องายมาก 
ที่พิเศษคือมีรานชื่อ Vinarna ที่กดไวนออกจากถังไวนกันสด ๆ คอสุราคงไดกรึ่มกันทั้ง
วัน  นํ าท านชม มหาวิหารเซนตป เตอรแอนดพอล (St. Peter and Paul 
Cathedral) ที่ตั้งอยูบนเนินเขา Petrov ที่สามารถมองเห็นวิวสุดสวยของเมือง เปน
จุดชมวิวที่โรแมนติกมาก มหาวิหารไดรับการบูรณะหลายครั้งในชวงระหวางป ค.ศ. 
1794 – 1746 และไดปรับเปลี่ยน ใหเปนไสตลบาร็อค แตพอถึงชวงศตวรรษที่ 19 – 
20 มหาวิหาร ไดรับอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แตถึงจะบูรณะปรับเปลี่ยนไป
อยางไรความสวยงามสงาและความขลังยังคงอยูตราบจนทุกวันนี้ จากนั้นนําทาน
เดินทางสูเมืองคุทนา ฮอรา (Kutna Hora) เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพ
กรุงปราก เนื่องจากเปนเหมืองแรเงินของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง จึงทําใหเมืองนี้มีความ
รํ่ารวยไมแพกรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก จน



 

 

ไดรับการจดทะเบียนเขาเปนมรดกโลกจาก Unescoในป ค.ศ 1995 นําทานชมความ
สวยงามของโบสถประจําเมือง นําเขาชมโบสถเซนตบาบารา (St. Barbara 
Church) โบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม และสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ซ่ึง
ไดกอสรางมาตั้งแตป 1388 และเสร็จสมบูรณในป 1905 ใชเวลาในการกอสรางนาน
กวา 500 ป จากนั้นนําเขาชมโบสถโครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโดงดัง 
สถานที่ท่ีแปลกที่สุดในเมืองนี้ที่ ข้ึนชือ่วาเปนโบสถที่แปลกที่สุดในโลก เนื่องจากโบสถนี้
ตกแตงไปดวยโครงกระดูกมนุษยกวา 70,000 ชิ้น กวา 40,000 คน ทุกอยางทําขึ้น
จากกระดูกทั้งหมดไมวาจะเปนโคมไฟระยา แทนบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณตระกูล 
เหตุผลของการนํากระดูกมาตกแตงคือ ตระกูลผูปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให 
สถาปนิคชื่อ Frantisek Rint สรางสรรคผลงานจากกระดูกเพื่อเปนการระลึกถึงการ
ใชชีวิตอยางระมัดระวัง และส่ือใหเห็นวาความตายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ นําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สราง
มาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา 
จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขาม



 

 

แมนํ้าวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 
4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก DUO หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวา
เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจา
ชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมี
พิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที่เปนหนึ่งในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 ปราก – คารโลวี วารี – นูเรมเบิรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงส
ปาท่ีใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมา
ใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มนํ้าแรซึ่งตอง
ดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานํ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั้นเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบ



 

 

โบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงนี้เปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อ
ตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้ง
เมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมาก
ที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ARVENA PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 นูเรมเบิรก – วูซบวรก – Outlet – แฟรงกเฟรต – สนามบิน      

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Wurzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของ

แควนบาวาเรีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าเมน ซึ่งเปนอีกแหลงของการเพาะปลูกองุนเพื่อผลิต
ไวนของเยอรมัน และเปนเมืองที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจาก UNESCO นํา
ทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาวาการเมือง (City 
Hall) และแวะถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองวูซบวรก (Wurzburg Cathedral) 
ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 788 อยางไรก็ตามในการกอสรางระหวางป 1040-1225 ไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก จึงทําใหมหาวิหารภายนอกสรางแบบโรมาเนสก นํา
ทานแวะถายรูปกับ Wurzburg Residence สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีต
คือพระราชวังเกา สรางแบบสถาปตยกรรมบาโรค และไดมีการบูรณะหลายครั้ง
เนื่องจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการ ชอปปم�ง

เอาท เลท ที่ รวบรวมรานคาชั้นนําไวอยางมากมาย อาทิ เชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน ได เวลาอัน
สมควร นําทานเดินทางเขาสูเมืองแฟรงกเฟรต(Frankfurt) ผานชมสถานีรถไฟ
แฟรงกเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อ
คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่ง
เปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City 
Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

18.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund)และมีเวลาชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษี (Duty Free)ภายในสนามบิน 



 

 

22.20น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 48  
  

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

* คณะเดินทางวันที่ 17 มิ.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *  

18.55 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

ราคาแนะนําเพียง 
HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY           
ออสเตรีย ปูดาเบสต บาติสลาวา เชก เยอรมัน 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

24 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,400.- 5,900.- 

08 – 16 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 37,400.- 7,900.- 

13 – 21 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

17 – 25 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

01 – 09 ก.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,400.- 7,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายตุํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

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

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

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

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  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.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
 
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) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

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

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพื่อทําการแกไขใน

การขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งนี้** 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา

นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

**ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ

พาสปอรตตางชาติดวย** 

***ในกรณีเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปจจุบัน รบกวนทําพาสปอรตใหม ทาง

สถานทูตจะไมรับยื่น หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเปนปจจุบัน*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ       (พื้นหลังขาวเทานั้น ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตองออกคาใชจาย

เอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 

3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และ

หากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทานั้น) 



 

 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ 

สามีภรรยา เทานั้น) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร 

ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

4 หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนา

ใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร



 

 

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตร

แตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้ง

สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพื่อทําการแกไขใน

การขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งนี้** 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

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. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

......................................................................................................... 

 



 

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


