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รหสัทัวร ์AEU107-02 

SHORTCUT : EASTERN EUROPE 
เยอรมนี เชก ออสเตรีย   7 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 35,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.00 น. 

 
23.50 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิลุฟทฮ์ันซ่าโดย
มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิลฟุทฮ์นัซ่า เท่ียวบนิท่ี LH 773 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต่เดือน พ.ค.63 จะออกเดินทางเวลา 23.00 น. และไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตเวลา 
06.00 น.*** 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์   
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 29 

มีนาคม 2563) น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์
ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์
เฟิรต์ ซึ่งถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล  าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลท่ี 5 น าเท่ียว
ชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบริก์ สว่นท่ีเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมเบริก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลก เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ท่ีรอดพน้จากการท่ีถูกบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตกึรามบา้น
ช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจรงิ” มิไดส้รา้งหรือซ่อมแซมใหมใ่หด้ ู“เหมือนเก่า” น าท่านชมมหาวหิารแบมเบิรก์ หรือช่ือเป็น
ทางการวา่ มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคญั
เป็นท่ีตัง้ของสงัฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.
1004  โดยจกัรพรรดเิฮนรีท่ีสอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของเมืองท่ีสรา้งคลอ่มทบัแมน่ า้เรกนิตซ  ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– แบมเบริก์ – นเูรมเบริก์   

วนัท่ี 3. นเูรมเบริก์ – คารโ์ลวี วารี – ปราก  

วนัท่ี 4. ปราก – ปราสาทปราก –  เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวคิ 

วนัท่ี 5. เชสกี ้บดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 

วนัท่ี 6. ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา – อิสระชอ้ปปิง้ – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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การทหารเพ่ือต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธม์ิตรถล่มเสียหายเกือบทั่ วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้
รว่มมือกันบูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดมิมากท่ีสดุ น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถแ์ม่พระ (Frauenkirche) เป็นโบสถ์
ท่ีสรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใชเ้วลาในการก่อสรา้งยาวนานถึงสิบปี ท่ีน่ีมีจดุเดน่ท่ีดงึดดูใหน้กัท่องเท่ียวมาเยือนกัน
มากก็คือ บรเิวณยอดแหลมของโบสถท่ี์เป็นหอนาฬิกา โดยความพเิศษก็คือ เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้
ระบ าใหเ้ราชม จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัน า้พเุชินเนอรบ์รุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สงู 19 เมตร สี
ทองอรา่ม ซึ่งประกอบไปดว้ยรูปป้ันของเจา้อิเลค็เตอร ์40 องค ์นกับญุ ชาวยิว และรูปประดบัอ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นน า้พท่ีุอลงัการ
มากท่ีสดุในเยอรมนี นักท่องเท่ียวท่ีมาน่ีส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกนั วิธีการก็คือ ใหห้มนุแหวนทองตรงน า้พเุป็นจ านวน 3 รอบ 
โดยระหว่างท่ีหมนุแหวนก็ใหอ้ธิษฐานสิ่งท่ีตอ้งการไปด้วย มีเวลาใหท้่านไดอ้ิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าท่ีสวยงาม รวมทั้ง
เลือกซือ้ของท่ีระลกึ หรือ สนิคา้แฟชั่นท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 นูเรมเบิรก์ – คารโ์ลว ีวารี – ปราก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคารโ์ลว ีวารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรฐัเชก เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภัยตา่งๆ น าเดนิชมเมืองคารโ์ลวี วารี ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่วโลกท่ีจะมา
ใชบ้รกิารรกัษาสขุภาพ ตามความเช่ือท่ีมีมาแตส่มยัโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน า้แร ่ซึ่งตอ้งดื่มกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็น
แกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน า้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมียน) 
บ่าย น าท่านเดนิเลน่ตามอัธยาศยัถ่ายรูปกับเมืองนอ้ยน่ารกั หรือ เลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึก ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่กรุง

ปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดส้มญานาม
มากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ จากนัน้น าท่านเดนิเท่ียวชมศาลาวา่การเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ี
สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 
ใหเ้วลาท่านเดินอิสระเดินเลน่ย่านเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง เช่น เครื่องแกว้โบฮีเมียน หรือเลือกซือ้สนิคา้แบ
รนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้    

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า  
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วันที ่4 ปราก –ปราสาทปราก –  เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) จากภายนอก โดยปราสาทนีส้รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แตส่มยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 
ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ถ่ายรูปกับมหา
วหิารเซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์
ส  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิมเิล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดินเล่น
บนสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 14 
สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญท่ีตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองท่ี
เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮเีมีย เมือง

ท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แม่น า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้ห้
เป็นสถานท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 
ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลาง
เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เชสกี ้บูดาโจวคิ (Ceske Budejovic)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SPA VITA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที ่5 เชสกี ้บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพื ้นท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โม

สารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ท่ีมีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนา
ครสิตน์ิกายคาทอลิกท่ีส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมม้ิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉาก
หนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา – อิสระช้อปป้ิง – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง 
และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย จากนัน้พาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูท าลาย
ไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็น
กลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
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บ่าย 
 
 
 
 
19.00 น. 
 
23.20 น. 

จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท่ี 6 
โปรดให้สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ้งสินคา้เครื่องแก้ว
สวาร็อฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟชั่นวยัรุ่นทันสมยั เช่น 
Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช็อกโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคารน์ท์เนอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง
เวียนนา 
น าเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี OS 025 
***ส าหรับคณะที่เดินทางต้ังแต่เดือนพ.ค. 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทาง 23.20 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 14.20 
น.*** 

วันที ่7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
15.20 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7                        AEU107-02 
 

ราคาแนะน าเพยีง 

SHORTCUT : EASTERN EUROPE 

เยอรมนี เชก ออสเตรีย   7 DAYS 4 NIGHTS  

โดยสายการบนิลุฟทฮ์ันซ่า (LH) และออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 5 – 11 พ.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,530.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 17 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,595.- 4,900.- 

วันที่ 8 – 14 มิ.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,530.- 4,900.- 

วันที่ 14 – 20 มิ.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,530.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก 
(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงนิตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 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
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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)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเชก (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืนจ านวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (12 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
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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 

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

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
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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 
 

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) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**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 รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้
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                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


