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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต ์
01.30 น. ออกเดนิทางสูเ่วียนนา โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG936 

*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่ 5 มิ.ย. จะออกเดนิทาง 01.20 น.และไปถึงเวยีนนาเวลา 07.15 น. *** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต ์

วนัท่ี 3. บูดาเปสต ์– บราติสลาวา – ปราก 

วนัท่ี 4.ปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวคิ 

วนัท่ี 5. เชสกี ้บูดาโจวิค – ฮลัสตทั – มิวนิค 
วนัท่ี 6. มิวนิค – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเขา้สู่ศาลาว่า
การกรุงเวียนนา (City hall) เป็นสถานท่ีส  าคญัอีกแห่งท่ีไดร้บัการออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ตวัอาคาร
เป็นศิลปะสไตลโ์กธิคท่ีสวยสดงดงาม โดดเด่นดว้ยยอดแหลมสูงของหอคอย ท่ีมีความสงูถึง 97.9 เมตร ถือว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนาในปัจจุบนั ชม อาคารรัฐสภา (Parliament House) ตึกท่ีมีสถาปัตยกรรมทันสมยัและมี
ขนาดใหญ่โตมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต ้มีหอ้งต่างๆ มากถึง 4 ,500 หอ้ง พืน้ท่ีใชส้อยกวา้งขวางถึง 
250,000 ตารางเมตร แตล่ะหอ้งตกแตง่อย่างทันสมยั ประดบัประดาดว้ยงานศลิปะอะบอริจิน้หลายพนัชิน้ จุดเดน่อยู่ท่ี
มีเสาธงขนาดใหญ่สงูเดน่เป็นสง่า ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 8 ปี จากนัน้น าท่านเขา้สูพ่ระราชวังฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้น
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 น าท่านเขา้ชมโรงโอเปร่าแห่งกรุงเวยีนนา (Vienna State Opera) เป็นโรงละครท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ
อีกแห่งของโลก ตวัอาคารถูกสรา้งอย่างอลงัการดว้ยศิลปะแนวเรเนซองส์ และชอ้ปปิ้ง ถนนคารท์เนอร ์(Karntner 

strasse) ถนนช้อปปิ้งสายส าคัญของกรุงเวียนนาห้างสรรพสินคา้ และรา้นคา้แบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝ่ังถนน ท่ี
จะตอ้งถูกใจนักชอ้ปมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON 
และแบรนดด์งัอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน และของท่ีระลกึตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดน สู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ

ฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติท่ีมีอารยธรรม 
รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลก
ดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ ล่องเรือแม่น ้าดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮังการี
ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงาม
เป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพาน
เชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแมน่ า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ี
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ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  
 (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแขง็ จนไม่สามารถ
ล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณอ์ื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน)  
น าท่านชมอนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ (Heroes Square) สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรีย์แห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางลานจตัรุสัวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร ์อนุสาวรียแ์ห่งนีส้รา้งขึน้เพ่ือเฉลิม
ฉลองการก่อตัง้อาณาจักรฮังการีครบรอบ 1000 ปี เสาสงูตระหง่านของอนสุาวรียเ์ป็นท่ีตัง้ของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล อัน
เป็นสญัลกัษณข์องครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิท่ีเป็นดั่งหลกัของอาณาจกัรฮงัการี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL HUNGARIA CITY CENTRE  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 บูดาเปสต ์– บราตสิลาวา – ปราก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศสโลวกั ตัง้อยู่
รมิฝ่ังแมน่ า้ดานูบท่ีบรเิวณพรมแดนของ  สโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก น าท่านถ่ายรูป
คู่กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ดา้นนอก ปราสาทส าคญัของเมือง ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นท่ีประทับของ
กษัตริยฮ์ังการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคญัท่ีไวส้  าหรบัป้องกันขา้ศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย -ฮังการี ดว้ย
ความไดเ้ปรียบทางดา้นยุทธศาสตรจ์ากการท่ีตวัปราสาทตัง้อยู่บนสงู จึงส่งผลใหท้่านจะได้ชมวิวท่ีสวยงดงามยามเย็นท่ี
แมน่ า้ดานบูทอดยาว และหากสภาพอากาศเอือ้อ  านวยจะสามารถเห็นพืน้ท่ีราบของประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา

เกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    
ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 ปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย 
Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก  ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัใน
อดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร 
อาจไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใช้
เป็นท่ีประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ี
ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแมน่ า้วลัตา
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วา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญท่ีตัง้อยู่สอง
ขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical 

Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเลน่ และชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า เขา้
ชม โบสถเ์ซนตนิ์โคลส (St. Nicholas Church) โบสถศ์าสนาครสิตน์ิกายออรโ์ธดอกซ ์ท่ีสรา้งดว้ยเงินบริจาคของคเซโน
ฟอนต ์เซเรไบยาคอฟ พ่อคา้ชาวรสัเซียท่ีประสบเหตุเรือแตกขณะท่ีล่องเรือขา้มฝ่ังมาจากอูลานอูเดและรอดชีวิตอย่าง
ปาฏิหารยซ์ึ่งเขาเช่ือว่ารอดชีวติไดเ้พราะเซนตน์ิโคลาสเป็นผูคุ้ม้ครองผูมี้ปัญหาทางธรุกิจมกัจะไดร้บัการช่วยเหลือจากการ
อธิฐานขอพรเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

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

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าท่านเดนิทางสู ่เชสกี ้บูดาโจวคิ (Ceske Budejovic) 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั VITA SPA หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 



  6  
          EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮงัการี สโลวัก เชก เยอรมนี 7 D 4N BY TG                                             AEU107-52 

 

วันที ่5 เชสกี ้บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนตกิท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดนิทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขา
แอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร ์เขา้สู ่จัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกิจของ
นครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะ
ออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬกิาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO MUNICH หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 มวินิค – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.30 น. 
 

น าเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ เท่ียวบนิท่ี TG925  
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*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่ 24 มี.ค. จะออกเดนิทางเวลา 14.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.05 น. *** 
  

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ  

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

EASTERN EUROPE FANTASY 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

10-16 ม.ีค. 63 45,900 45,900 45,900 20,950 3,900 

24-30 ม.ีค. 63 45,900 45,900 45,900 20,950 3,900 

20 – 26 พ.ค. 63 46,900 46,900 46,900 21,950 5,900 

3-9 ม.ิย. 63 46,900 46,900 46,900 21,950 5,900 

17-23 ม.ิย. 63 46,900 46,900 46,900 21,950 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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 
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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 

3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (12 ยโูร)  
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 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 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 
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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 
 
 
 
 
 



  11  
          EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮงัการี สโลวัก เชก เยอรมนี 7 D 4N BY TG                                             AEU107-52 

 

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 
 
 

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
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เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม ่

ทางสถานทูตจะไมร่บัยืน่ หากเล่มไมไ่ดร้บัการอปัเดทรูปให้

เป็นปจัจบุนั*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ 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 
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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) 

- 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) 
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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) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

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

 

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

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

  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
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สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  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 ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


