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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต ์- ล่องเรือ
แม่น า้ดานูบ 

01.30 น. ออกเดนิทางสูเ่วียนนา โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 

ชั๋วโมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบ
รุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมา
พระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทับ ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวจิิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละคร

โอเปรา่ ท่ีสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหมอี่ก
ครั้งในปีค.ศ.1955 , ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราช
ส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์
(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแก้
บนต่อความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปปิ้งสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟชั่นวยัรุ่นทันสมยั เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโก

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสต ์

วนัท่ี 3. บดูาเปสต ์– ลอ่งเรือแมน่ า้ดานูบ – Outlet – บราตสิลาวา 

วนัท่ี 4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

วนัท่ี 5. ปราก – คารโ์ลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวคิ 

วนัท่ี 6. เชสกี ้บดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรือทะเลสาปฮลัสตทั – เวียนนา – หมูบ่า้นกรนิซิ่ง 

วนัท่ี 7. เวียนนา – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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แลตโมสารท์ ในย่านถนนคาร์นท์เนอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่าน
เกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ี
ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติท่ีมีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนาน
นามวา่เป็น “ไขม่กุแห่งแมน่ า้ดานบู” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 บูดาเปสต ์– ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – Outlet – บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ่งเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงั
โบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตรยิแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตรยิท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริย์
ผูท้รงสรา้งสิ่งก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลนี์โอ -โกธิก  หลงัคาสลบัสีสวยงามอันเป็น
จดุเด่นท่ีสดุในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ี
งดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชม
ความงามของแม่น า้ดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่านล่องเรือ
แม่น า้ดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600 -800 ปีมาแลว้ท่ีตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 
ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวั
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแมน่ า้ดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท่ีใช้ในการสรา้งได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษ
เช่นกัน  (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่
สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณอ์ื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปารน์ดอรฟ์ เพ่ือน าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านได้

อิสระชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันัน้ ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัถดัไปแทน*** 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ
สโลวัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้ดานบูท่ีบรเิวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา
เกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจา้ชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตว์ิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14  นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่
ท่ีสดุในกรุงปราก     ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตรยิส์  าคญัในอดีต 
เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท่ี์ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใชเ้ป็นท่ี
ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลึก 
วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วัลตาวา 
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สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบญุท่ีตัง้อยู่สองขา้ง
ราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนั้นน าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ , ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) 
ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดนิเลน่ และชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ปราก – คารโ์ลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองคารโ์ลว ีวารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรฐัเช็ค เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัตา่งๆ น าเดนิชมเมืองคารโ์ลวี วารี ซึ่งปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่ว
โลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน ้าแร่ซึ่งตอ้งดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมียน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่รมิสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษแ์ละขึน้ทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่า
กลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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น าท่านเดนิทางสู ่เชสกี ้บูดาโจวคิ (Ceske Budejovic) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – 
หมู่บ้านกรินซิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือทะเลสาปท่ีเมืองฮัลสตัท ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดร้ับการขนานนามว่าเป็น UNESCO 
WORLD HERITAGE VIEW ***การลอ่งเรือ หากไมส่ามารถล่องเรือไดใ้นวนันัน้ๆ ทางบรษัิทขอคืนเงินให ้ท่านละ 10 ยูโร*** 
จากนัน้น าเดินทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทิวเขาสงู และ
พืน้ท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” (Grinzing) หมู่บา้นพืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือเรื่องการ“ผลิตไวนส์ด” ใหท้่านไดอ้ิ่มอร่อย
กับ เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไสก้รอก ในรสชาติแบบเวียนนาตน้ต ารับขนานแท้ พรอ้มไวน์เลิศรส พรอ้มขับกล่อมดว้ยดนตรี
พืน้เมืองท่ีสนกุสนาน 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BOSEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 เวียนนา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี TG937 
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วันที ่8 กรุงเทพฯ 
05.20  น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง :  

 Enjoy East Europe 

 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก  
8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

3-10 ก.พ. 63 46,900 46,900 46,900 46,900 23,935 5,900 

17-24 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

10-17 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

19-26 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

2-9 พ.ค.62 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

8-15 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

22-29 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

5-12 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

19-26 ม.ิย.63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

28 ม.ิย.-5 ก.ค.63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (14 ยโูร) 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตต้องการ

เพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ
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พาสปอรต์ไมต่รงกบัในปจัจบุนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม ่ทางสถานทูตจะไมร่บัยืน่ หากเล่ม

ไมไ่ดร้บัการอปัเดทรปูใหเ้ป็นปจัจบุนั*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ       (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส ำเนำสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนำคำรทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 
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4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชำตปัิจจบุัน .................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 


