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เส้นทางการเดนิทาง 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต       
20.00 น. 

 
23.00 น. 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน 

ลุฟท์ฮันซ่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – วูซ์บวร์ก – โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 
เช้า 

06.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการ
ธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟ
ต้นแบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ 
(Romerberg) ซึง่เป็นจตัรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
ว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ท่ีมี
ห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแฟชั่นน า  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองวูซ์บวร์ก (Würzburg) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้เมน (Main) เป็นแหลง่เพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวน์ ซึ่ง
บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City น าท่านชม
สะพาน Alte Mainbrücke สะพานข้ามแม่น า้เมน ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 1,300 ปี โดยสะพานนีถู้ก
ประดบัตกแต่งด้วยรูปปัน้นกับุญขนาดใหญ่ 12 องค์ เม่ือยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบ้านโบราณเรียงราย
สวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บนเนินเขา เป็นทัง้รูปปัน้นกับุญและบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง สะพาน
นีย้งัใช้เป็นตวัเช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ 

ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยคุกลางแหง่แคว้นบาวาเรีย ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของ
กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์อันแสนโรแมนติกและสมบูรณ์มากท่ีสดุ เน่ืองจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าท่านชมย่าน
เมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนสซองค์ ให้
เวลาลดัเลาะแนวก าแพงเมืองท่ีโอบล้อมบ้านเรือนท่ีก่อด้วยอิฐสีสนัต่างๆ  แล้วจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มีประวติัศาสตร์
ยาวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อต่อสูใ่นสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุม่สมัพันธ์มิตรถลม่เสียหายเกือบทัว่ทัง้เมือง แต่



 
 
 
 
 
 
 

 

ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกนับูรณะให้กลบัมาอยูใ่นสภาพใกล้เคียงของเดิมมากท่ีสดุ น าทา่นถ่ายรูปกบัโบสถ์แม่พระ 
(Frauenkirche) เป็นโบสถ์ท่ีสร้างขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึงสิบปี ท่ีน่ีมี
จุดเดน่ท่ีดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนกนัมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ท่ีเป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษ
ก็คือ เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ๊ บ เหลา่ตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบ าให้เราชม จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับน า้พุเชินเนอร์
บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สงู 19 เมตร สทีองอร่าม ซึง่ประกอบไปด้วยรูปปัน้ของ
เจ้าอิเล็คเตอร์ 40 องค์ นักบุญ ชาวยิว และรูปประดับอ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นน า้พุท่ีอลงัการมากท่ีสุดในเยอรมนี 
นักท่องเท่ียวท่ีมาน่ีส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ให้หมุนแหวนทองตรงน า้พุเป็นจ านวน 3 รอบ โดย
ระหว่างท่ีหมุนแหวนก็ให้อธิษฐานสิ่งท่ีต้องการไปด้วย มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเลน่ในย่านเมืองเก่าท่ีสวยงาม 
รวมทัง้เลอืกซือ้ของท่ีระลกึ หรือ สนิค้าแฟชัน่ท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ARVENA PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแบมเบิร์ก (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิร์ก สว่นท่ีเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบ
มเบิร์กได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ท่ี
รอดพ้นจากการท่ีถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้าง
หรือซอ่มแซมใหม่ให้ด ู“เหมือนเก่า” น าทา่นชมภายนอกมหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวิหาร



 
 
 
 
 
 
 

 

เซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความส าคัญ
เป็นท่ีตัง้ของสงัฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมเบิร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้
แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรีท่ีสอง จากนัน้ชมศาลากลางหลังเก่าของเมืองท่ีสร้างคร่อมทบัแม่น า้เรก
นิตซ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่สปา ท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรัฐเช็ก 

เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัตา่งๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยม
ของผู้คนทัว่โลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสขุภาพ ตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทา่นทดลองด่ืมน า้แร่ ซึง่
ต้องด่ืมกบัแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ น าทา่นเดินเลน่ตามอธัยาศยั
ถ่ายรูปกบัเมืองน้อยนา่รัก หรือ เลอืกซือ้สนิค้าของท่ีระลกึ ได้เวลาสมควร น าทา่นเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย ซงึได้สมญานามมากมาย 
เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ปราก – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) จากด้านนอก ปราสาทแหง่นีส้ร้างขึน้อยูบ่นเนินเขาตัง้แต่สมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมา



 
 
 
 
 
 
 

 

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน
สมัยศตวรรษท่ี 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 
1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนท่ี 2 เป็น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่
ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลกึ วางจ าหนา่ยอยูม่ากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนสะพานชาลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้าง

ขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหล่านักบุญท่ีตัง้อยู่สองข้างราว
สะพานกวา่ 30 องค์ จากนัน้น าทา่นเดินสูป่ระตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลา
ว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ 

(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง  ให้เวลาทา่นอิสระเดินเลน่ และช้อปปิง้สนิค้าแบ
รนด์เนมยา่นเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 5 ปราก – วรอตสวัฟ – คราคูฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู ่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของ
ประวติัศาสตร์ในเมืองนี ้เป็นดงัสะพานเช่ือม ท่ีเช่ือมระหวา่งคนในแตล่ะรุ่น แตล่ะวฒันธรรมเข้าด้วยกนั เป็นแบบ
เมืองท่ีทนัสมัยของเมืองใหญ่ ท่ีมีพืน้ฐานทางประวติัศาสตร์ ชีวิตท่ีเต็มด้วยวฒันธรรมและการศึกษา น าท่านชม
ความงามของเมืองท่ีเรียกได้วา่ Colorful city เมืองท่ีมีอาคารหลากสีสนั โดดเดน่สวยงาม วรอตสวฟัเรียกได้ว่ามี
ชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสนัมากท่ีสดุในโลก (8 Colorful 

cities in the world) ผ่านชมอาคารหลากสีสนัในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจ า
เมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง 
ซึ่งบุคคลากรชัน้น าของโลก ท่ีได้รับรางวลัโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมาได้เคยศึกษาอยูท่ี่น่ี ใน
ยุคศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่งนีเ้คยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และท่ีคุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุค
สงครามกบัรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟนัน้เป็น บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระสนัตะปาปา 

จอห์น ปอลท่ี 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคฟูก็ได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบ้านเรือนท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมันตัง้แต่ โรมาเนสก์ 
กอธิค เรอเนสซองส์ บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิก และอาร์ตนโูว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEDBANK หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 6 
คราคูฟ – พพิธิภณัฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ – คราคูฟ – สนามบิน – แฟรงก์
เฟิร์ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูพ่ิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Concentration Camps) เป็นค่ายกักกันและ

ค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี ้
สะท้อนความนา่สยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึง่เร่ิมจากเยอรมนัเข้ายดึโปแลนด์ได้ในปลายปี 
1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานท่ีท่ีรัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานท่ีคุมขงั
นกัโทษทางการเมือง จึงได้ดดัแปลงตามความต้องการของนาซีและเร่ิมต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้
เห็นภาพถ่ายตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทัง้ของจริงท่ีมีการเก็บรักษาภายในตกึตา่งๆ ถึง 20 อาคาร และทา่นจะได้
เห็นของใช้ตา่งๆของเชลยชาวยิวท่ีถกูหลอกให้มาอยู ่ท่ีน่ี อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสฟัีน หวี และเส้นผม
ท่ีวา่กนัวา่มี น า้หนกัรวมกวา่ 7 ตนั และชมห้องอาบน า้ ห้องท่ีพวกนาซีใช้ส าหรับก าจดัเชลยโดยใช้แก๊สพิษสงัหาร
หมู่ กลา่วกนัวา่สถานท่ีนีมี้คนตาย กว่า 1.5 ล้านคน โดนเกือบทัง้หมดเป็นชาวยิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเมืองคราคูฟ น าทา่นชมป้อมปราการ Barbacan อายกุวา่ 600 ปีชมจตัรัุสใจกลาง

เมือง ทีเต็มไปด้วยร้านค้าตา่งๆ และอาคารท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ บริเวณนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของโบสถ์เซนต์แมร่ี 



 
 
 
 
 
 
 

 

(Church of St. Mary) โบสถ์ช่ือดังของคราคูฟ สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 โดดเด่นด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสงูถึง 81 เมตร ให้เวลาท่านได้อิสระตามอัธยาศยัเลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึ หรือ แฟชั่น
จากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส (Sukiennice) ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของยุโรป ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

18.55 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH 1369 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 
22.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH 772 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพียง  
PRAGUE AND THE AUSCHWITZ CAMP 

เยอรมนี เชก โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

07 เม.ย. – 13 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 24,400.- 5,900.- 

07 พ.ค. – 13 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

20 พ.ค. – 26 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

03 มิ.ย. – 09 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ



 
 
 
 
 
 
 

 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 



 
 
 
 
 
 
 

 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้เดนิทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไมต่ ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 

(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไมมี่อ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

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 ้

**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 างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 



 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

- 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) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(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 

  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 ้

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

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี                                                     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด                                                                     เงนิสด    

   เช็คเดนิทาง                                                        ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้      

   บัตรเครดติ                                                        คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้  

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้                                     ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้     

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                              อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ        



 
 
 
 
 
 
 

 

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 


