
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EEY03 WONDERFUL OF EAST EUROPE 
GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8วนั 5

คนื 
“เทยีวยุโรปตะวันออกกบั 5 ประเทศในฝน” 

เยอรมนั ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน ์โบสถ์เซนต์ปเตอร ์มหาวิหารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz 

เชก็ สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถานJan Hus 
เยียมชม ปราสาทปราก มหาวหิารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส ์โบสถ์ติน หอนา ิกาดาราศาสตร ์

สโลวาเกยี เช็คอินสถานทีชอืดงั! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มารต์ิน 

ฮงัการ ี ล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ แมน่ําทียาวทสีุดในสหภาพยุโรป รูปปนเจ้าหญิงน้อย  
 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

ออสเตรยี เทียวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทสีุดในโลก และ ความงดงามสถาปตยกรรมเก่าแก่
ของ  

 มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวงัฮอฟบวร์ก โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา เสาศักดสิิทธิ Column of Pest 
 



 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  
นําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดนิทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป 
ไม่เสรมิเตียง (บาท) 

พักเดียว / 
เดินทางทา่นเดียว 

เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

13-20 มถินุายน 
66 

57,900  

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ป  
ราคา 14,500 บาท) 

52,400 12,500 25  

12-19 กันยายน 66 57,900 52,400 12,500 25  

19-26 กนัยายน 66 57,900 52,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวซ่ีาและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 FLIGHT:  
 DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 19.55-23.25   //  EY005 AUH-MUC 02.35-06.55   
 RETURN    : EY054 VIE-AUH 11.45-19.10  //  EY402 AUH-BKK 21.40-07.20     
 
 
17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชนั 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขนึเครอืง  
19.55 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทียวบินที EY407 
23.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์  แวะพักเปลียนเครอืง 
 
 
 
 
02.35 น.      นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน เทียวบินที EY005 
06.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) 
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึนรถโค้ชปรับ
อากาศจากนันนําท่านเดินทางไป ถ่ายภาพด้านหน้า 
ปราสาทนอยชวานสไตน์  (Neuschwanstein Castle) 
(ระยะทาง 154 กม./ 2.30 ชม.) เปนปราสาททีงดงามและ
สวยดังเทพนิยายทีสุดอีกแห่งหนึงของโลก ทีตังอยู่
ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิงใหญ่ของเทือกเขาแอลป และยัง
เปนต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
อีกด้วย  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที1) 

วันทหีนงึ        ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ทา่อากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ีแวะพักเปลยีนเครอืง 
 

วันทสีอง       ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมนั – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมอืงมิวนกิ – โบสถ์เซนต์ปเตอร ์– 
มหาวิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรสั Marienplatz                       อาหารเทยีง, เย็น 



 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) (ระยะทาง 126 

กม./ 2 ชม.) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เปนเมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองทีใหญ่เปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูร์ก) และเปนหนึงใน
เมืองมงัคงัทสีุดของยุโรป ซงึมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป 
พาทุกท่านไปเช็คอินสถานทชีือดังทีมีความสําคัญของเมือง
มิวนิก เริมต้นที โบสถ์เซนต์ปเตอร์ (St. Peter Church) 
โบสถ์แห่งนีเปนโบสถท์มีีความเก่าแกท่ีสดุในเมอืง เปนโบสถ์
คริสต์ทีสร้างด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิค จุดตังต้นมีมา
ตังแต่ศตวรรษที 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครัง จน
มาถึงป ค.ศ.1837 ทีพร้อมสมบูรณ์ทังจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ จากนันเยียมชม มหาวิหารเฟรา
เอน (Frauenkirche Cathedral) เปนโบสถ์ทางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทีเก่าแก่และผ่านประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามโลก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนีคือ โดมหอมหัวใหญ่สีฟาเขียว 2 โดม ซึงเปนหอคอยคู่ทีมีความสูงถึง 99 เมตร 
ด้านนอกก่อสร้างเน้นใช้อิฐสีแดงๆ นับเอกอีกหนึงสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิก New Town Hall เปนศาลาว่าการเมือง
หลังใหม่ตังอยู่บรเิวณจัตุรัส Marienplatz ด้านทศิเหนอืด้วยรปูแบบสถาปตยกรรมทมีตี้นแบบมาจากบรสัเซลส์ซิตฮีอลล์
ทีสร้างแบบนีโอโกธิค จึงมีความหรูหรางดงาม และเด่นสะดุดตาแต่ไกล กลายเปนเอกลักษณ์คู่กับ จัตุรัส Marienplatz 
จัตุรัสกลางเมืองมิวนิก แหล่งรวมของความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัย และสัญลักษณ์โดดเด่นของเมือง อีกทังเปน
ศูนย์กลางการคมนาคมอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที2) 

ทีพัก : Holiday Inn München Süd 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท3ี) 
 นํ าทุกท่ านเดินทาง ไปเทียวชมที  เมื องฮัลส์สตัทท์  

Hallstatt ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 207 กม./ 3 ชม.) 
เปนหนึงในหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทีสุดในโลก ออสเตรีย
เปนประเทศทขีนึชอืเรอืงความโรแมนติก อีกทงับรรยากาศ
และความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ 
นอกจากนียังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเปน การปนเขา, 
ล่องเรือในทะเลสาบ, ปนจักยานนาํ, เยียมชมพิพิธภัณฑ ์ให้
ท่านอิสระเดินถ่ายถาพเทียวชมวิถีชิวิตของคนในหมู่บ้าน
ตามอัธยาศัย 

เทียง       รับประทานอาหารเทียง (มือที4) 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 210 กม./ 3 ชม.) 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่ทางตอนใต้ ทีล้อมรอบด้วยแม่นํา Vltava ทําให้เมืองแห่งนีมีลักษณะ
คล้ายหยดนํา จนถูกขนานนามว่าเปน "เมืองหยดนํา" นําท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov Castle) เปนปราสาทกอธิคดังเดิม ตังอยู่ริมฝงแม่นําวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับ
ปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ป เคยเปนคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเปนสมบัติ
ของรัฐบาลในทีสุด อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบ Hussite ทีได้รับชัยชนะและ
โปรเตสแตนต์ซึงถูกบังคับให้ต้องลีภัย ถูกเปดเผยในป 1915 เพือเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปของการพลีชีพของ 
Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที5) 

ทีพัก : Spa Hotel Vita 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันทสีาม        เมืองฮัลส์สตทัท์ ประเทศออสเตรีย - เมอืงมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ สาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครมุลอฟ  -  
                 อนุสรณ์สถาน Jan Hus                                                                  อาหารเช้า, เทียง, เย็น 
 



 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท6ี) 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 150 กม./ 2.30 ชม.) เปนเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของ
สาธารณรัฐเช็ก เมืองทีมีความเก่าแก่ราว 200 ปก่อน
คริสตกาล มีแม่นําวัลตาวา เปนแม่นําสายสําคัญทีหล่อ
เลียงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบ
สงบ จึงทําให้ได้รับสมญานามว่าเปนดินแดนของ “มงกุฎ
แห่งยุโรป (Crown of Europe)” นําท่านเข้าชม ปราสาท
ปราก (Prague Castle) (ค่าเข้าชม รวมในค่าทัวร์) เปน
ปราสาทเก่าแก่สถาปตยกรรมแบบโกธิค ทีได้รับการรับรอง
จากกินเนสส์บุ๊กว่าเปนปราสาทโบราณทีใหญ่ทีสุดในโลก 
ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัวพระราชวัง มหาวิหาร
เซนต์วิตุส และปอมปราการ ตัวอาคารเปนแบบสไตล์โรมันตังแต่ศตวรรษที 10  

เทียง       รับประทานอาหารเทียง (มือที7) 
 นําทุกท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) 

อัน เก่ าแก่  โบสถ์ แห่งนี เปนตัวอย่ างที โดดเด่นของ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนีคือ 
บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆ
ผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมทีมีความ
ประณีตและสวยงามสุดๆ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) 
เปนสะพานประวั ติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่นําวัลตาวา 
(Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่นของสะพานแห่งนีคือเหล่ารปู
ปนสไตล์บาโรก (Baroque Statues) ทังหมดกว่า 30 รูป 
ทีถูกวางอยู่ข้างสะพานชารล์ส์มาตังแต่ในศตวรรษที 17 โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Tyn) เปนโบสถ์ที
ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาสไตล์โกธิค สิงทีน่าสนใจทีสุดในโบสถ์นไีด้แก่ ภาพวาด แท่นบูชาโดยแบบโกธิค ทีถูกสร้าง 
และออกแบบโดย Karel Škréta และทีนียังมีหลุมฝงศพของนักดาราศาสตรทีมีชือเสียงอย่าง Tycho Brahe อีก
ด้วย หอนา ิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เปนหนึงในนา ิกาทีมีความเก่าแก่ และมีการสร้างทีประณีต
ทีสุดในโลกเรือนหนึง องค์ประกอบของนา ิกานีมทีงัหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าปดทีบอกถึงเรืองราวเกียวกับดารา
ศาสตร์ การอธิบายตําแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบอกรายละเอียดอืนๆอีกมากมายเกียวกับ

ดาราศาสตร ์
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 206 กม./ 3 ชม.) จัดเปนเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากกรงุ

ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกียซงึเปนทรีู้จักในอาคารสถาปตยกรรมศิลปะสมัยใหม่ 
 เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8) 

ทีพัก : Vista Hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทสี ี        เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชารล์ส ์– โบสถต์ิน – หอนา ิกาดาราศาสตร ์– เมือง
เบอรโ์น                                                                                       อาหารเช้า, เทียง, เย็น 



 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท9ี) 
 นําทกุท่านเดนิทางสูเ่มอืง บราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 130 กม./ 2 ชม.) เปนเมอืงหลวง

และเมืองทีใหญ่ทสีุดของประเทศสโลวาเกีย และมอีาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการ ี โดยเปนเมือง
หลวงแหง่เดียวในโลกทมีีพรมแดนตดิกบัสองรัฐเอกราช นําท่านถา่ยภาพดา้นนอกกบั ปราสาทบราติสลาวา 
(Bratislava castle) เปนปราสาทหลกัของบราติสลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกีย เปนอาคารรปูสีเหลยีมผนืผา้ขนาด
ใหญ่อนังดงามแหง่นทีีตงัอยู่เหนอืแมน่าํดานบู มีความผสมผสานของสถาปตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบา
รอกได้อย่างลงตัว และทสีําคัญหอคอยทีแหง่นยีังเคยเปนทีเก็บมงกุฎและคฑาสาํหรบัพิธรีาชาภิเษกอกีด้วย โบสถ์
เซนตอ์ลิซาเบธ (The Blue church) หรอืทีรู้จักกนัทัวไปในชือโบสถ์สนีาํเงิน เนืองจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , 
majolicas และหลังคาเคลอืบสีฟา สรา้งขนึเพือถวายแกอ่ลิซาเบธแหง่ฮังการลีกูสาวของแอนดรว์ูทสีอง ผู้เตบิโต
ขนึมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปจจุบันทนีีเปนส่วนหนงึททีาํหนา้ทเีปนโบสถ์ของโรงเรียนมธัยมตอนปลาย มหาวิหารเซนต์
มารต์นิ (St.Martin’s cathedral) เปนโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวหิารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก 
แห่งบราติสลาวาตงัอยู่ทีชายแดนดา้นตะวนัตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เปนโบสถท์ีใหญท่ีสุดและเกา่แก่ทีสดุ

แห่งหนึงในบราติสลาวา 
  
เทียง       รับประทานอาหารเทียง (มือที10) 
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศใน
ยุโรปกลางทีมีสถาปตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย 
และเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจําประเทศฮังการีทมีชืีอ
เรียกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่นําดานูบ พาทุกท่านทําอีกหนึง
กิจกรรมทีไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของ
แม่นําดานูบ (ค่าล่องเรือ รวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลา
ล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงทีเราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 
ฝงแม่นํา ทีเราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภา
ฮังการี, สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ 
Matthias,  อนุสาวรย์ีเทพีเสรภีาพ ในขณะทีล่องเรือเราจะ
เห็นเกาะมาร์กาเรต ตังอยู่กลางแม่นําดานูบ ปกคลุมด้วย
สวนสาธารณะและสิงอํานวยความสะดวกเพือการพักผ่อน
หย่อนใจ และใกล้กัน รูปปนเจ้าหญิงนอ้ย (Little Princess 
Statue) ประติมากรรมดังเดิมถูกสร้างขึนในป 1972 โดย 
László Marton ศิลปนได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคน
โตทีเกิดจากการแต่งงานครังแรกของเขา เธอมักจะเล่นใน

วันทหี้า          บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนตอ์ลิซาเบธ – มหาวหิารเซนตม์าร์ตนิ - เมอืงบดูาเปสต์ ประเทศ
ฮังการ ี- ลอ่งเรือชมความงามของแม่นําดานูบ – รูปปนเจา้หญงินอ้ย                            อาหารเช้า, เทยีง, เยน็ 



 
 
 
 

ทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎทีทําจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอ กลายเปนสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตงัแต่
อดีตจนถึงปจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที11) 
ทีพัก : Verdi Grand Hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท1ี2) 

นําท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริมต้นทีแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ   ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle 
hill) ปราสาทแห่งแรกตังอยู่ทางใต้ของ Castle Hill เพือปองกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars ปราสาท
บูดาเปสต์ เปนอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที 18 ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างมากใน
สงครามโลกครังทสีอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church ได้รับการขนานนาม
ให้เปน Church of Our Lady หรือทีรู้จักกันในนามของมหาวิหารอันยิงใหญ่ทีทังสวยงามและทังเปนแหล่งรวม
ศรัทธาของผู้คน โดยสถาปตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนัน เปนการผสมผสานกันของทังศิลปะโกธิค, นีโอโกธิค, 
อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman's Bastion สร้างขึนระหว่างปพ. ศ. 
2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและซุ้มประตูทไีด้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek 
จากทีนีทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพทีดีทีสุดของเมืองและแม่นาํดานูบ  

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 196 กม. / 2.30 ชม.) ให้
เวลาท่านได้อิสระช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอกีมากมาย 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที13) 

วันทหีก       บูดาเปสต์ – ปราสาทบดูาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet in 
Parndorf ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวหิารเซนต์สตีเฟน – พระราชวงัฮอฟบวร์ก – โรงโอเปรา่แห่งเวียนนา - 
Column of Pest - ถนน Karntner Strasse                                                            อาหารเชา้, เทียง 



 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 47 กม. / 1 ชม.) ผ่านชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพืนทีอันเขียวชอุ่มของปาไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที
แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเก่าแก่ จากนันนําท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s 
Cathedral) เปนอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเปนทีตังอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวยีนนา 
สถาปตยกรรมทีเห็นอยู่ในปจจุบันเปนแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริมโดยรูดอล์ฟที 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที
อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนีมาตังแต่ป 1147 นําท่านถ่ายรูปด้านนอกที พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg 
Palace) เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึงของพระราชวังในปจจุบันเปนที
พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับ
มากทีสุดแห่งหนึงของโลก ด้านหน้าของอาคารเปนสถาปตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปดทอง 
และประดับประดาด้วยรปูปนเชิงสญัลกัษณ์ บนเพดานมีภาพวาดทีมคีวามงดงามชวนหลงใหล Column of Pest เปน
เสาศักดิสิทธทิีตงัอยู่บน Graben ถนนในเมืองชนัในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์สถานสไตล์บาโรกสรา้งขนึหลงัจากเกดิ
โรคระบาดครงัใหญ่ในป 1679 เปนผลงานประติมากรรมทมีีชือเสียงและโดดเด่นทีสุดชนิหนึงในเมือง  

จากนันให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เปนถนนช้อปปงหลักในเวียนนาและเปนถนนช้อปปงทียาวทีสดุใน
ยุโรปเชอืมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมร้ีานค้าหลากหลายแบรนดแ์ละร้านแฟชันต่างๆแลว้ยงั
ได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 
ทีพัก : H+ Hotel Wien 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท1ี4) 

นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติเวยีนนา กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
11.45 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS  เทยีวบนิที EY054 
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์  แวะพักเปลียนเครอืง 
21.40 น.      นําท่านเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทียวบินที EY402 

 
 
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

****************************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั  
ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 

 
 
 

วันทเีจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ีแวะพักเปลียนเครอืง                          
อาหารเช้า 

วันทีแปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
                                                                                                                    



 
 
 
 
► เอกสารทีต้องทําการเตรยีมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศเยอรมัน  

1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกยีวกับโควิดทงัหมด ตังแต่วันที 01 มถิุนายน 2565 
ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกยีวกับโควิดทงัหมด ตังแต่วนัที 01 ตุลาคม 2565 

 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครงันีจะต้องมจํีานวน 10 ทา่นขนึไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททมีโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลือน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม (ในกรณีทผีู้เดนิทางไม่ถึง15ทา่นและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หน้าทขีองบริษัทฯ ก่อนทกุครงั มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชาํระค่ามัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารทําวีซา่ 5,500 บาท (30,500) 
 กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยนืวีซ่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชาํระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปนต้อง
ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีรษัิทกาํหนดแจง้เทา่นนั 
 
**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดินทางต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวซ่ีาไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้ริษัทมิฉะนันทาง
บรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
เงือนไขการยกเลิกและคืนคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขนึไป คืนเงินทงัหมด (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามท ีเกิดขนึจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน ค่ามัดจําโรงแรม คา่วีซ่า  หรอือืนๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจาํ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขึน จริงเช่น คา่

วีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน  คา่มดัจําโรงแรม หรอือนืๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทงัหมดตามราคาทัวร์ทตีามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์งัหมด 
5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงนิมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ  
6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจรงิ 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง  
8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทยีวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาํเทียว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจรงิเพือเตรยีมการจัดนําเทยีว ให้นํามาหกัจากเงนิค่าบรกิารที
ต้องจ่าย ทงัน ีผู้ประกอบธุรกจินาํเทียวแสดงหลักฐานใหน้กัท่องเทียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ค่า
โรงแรม หรอือนืๆ 
 



 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีรวม  
(บรษัิท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออยา่งใดอย่างหนงึ ไม่สามารถรฟีนดเ์ปนเงนิหรือการบรกิารอนืๆได้) 

1. ค่าตัวโดยสารเครอืงบินไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์ข้างตน้   
2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) หรือ เปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถ
ปรบัควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตวักรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทนีังเปน Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัวกรุ๊ปเทา่นนัไมส่ามารถ
เลอืนวนัได้ ใน กรณีทที่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดตดิต่อเจ้าหนา้ทีเพือสอบถามราคาอีกครงั และ
การจัดทนีงัของผู้เดนิทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
6. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่านาํหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครอืง 30 กโิลกรมั ถือขนึเครอืงได้ 7 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิ

ตามเงอืนไขของแต่ละสายการบินทมีีการเรียกเก็บ และกรณีนาํหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามทีสายการบนิ
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรกัษาในโรงพยาบาลทปีระกนัครอบคลุมการ
รักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอนืๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความ
คุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบรษัิทฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม  
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบรกิารและ ยนืวีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีนํามันทสีายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 
8. เก็บค่าทิปไกด์วนัแรก ณ สนามบนิ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 60 EUR/ทา่น สําหรบัหวัหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความประทบัใจ  
 



 
 
 
 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จา่ยที
เกดิขนึจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่/คา่มดัจาํตวัเครอืงบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน
, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนอืงเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรบัผู้สูบบุหร/ีปลอดบุหรี
ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทงัสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 
หรอือุบตัิเหตุต่างๆ ซงึเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทปีระกันครอบคลุมการรักษาเท่านนั 
(เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือ
ประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไข
กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทงันกีารทําประกันนีจากบรษัิท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทยีว 

ทีบังคับใหบ้ริษัทนําเทยีว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซอืความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์
มาทีบรษัิทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน  



 
 
 
 

14. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนอืงจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 
 

ประกอบการยนืคาํร้องขอวซี่าเชงเกน้ 
ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซี่า 25-30 วันทําการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนวิมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซี่า 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท ีเนอืงจากสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเงือนไข 

รวมถงึเอกสารทใีชส้าํหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 

 
 

1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ตําน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศ

ไทย และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอรต์เล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอรต์เล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าทเีคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบรษัิทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2 x1.5นวิ หรือ 4.5x3.5เซน็ติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเปนรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 



 
 
 
 

** ห้ามขีดเขยีน แม็ก หรอืใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซงึอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และ
ไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอนืๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยนืเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหยา่รา้ง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลียนชอื - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ 

ดังนี 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยนืเอกสารเพิม พรอ้มแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สาํเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบดิาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรบัรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที
สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานทีอยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที
เด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับ
ยืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 
ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบรษัิททัวร์ 
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ทีแผนกวีซ่าของบรษัิททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน  (Proof of Work) 

4.1 กรณีเปนพนักงานทัวไป ทังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานปจจุบัน   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ 



 
 
 
 

European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่าง
ชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยนืคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 
4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD) 
(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีทีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัน สถานทูตไม่รับ
พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรบัรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 
4.4 กรณีเปนแม่บา้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีทีไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วัน 
เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 
4.5 กรณีกจิการทีไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทมีาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซอืขาย, ใบเสรจ็รบัเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเปนต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบญัชีทมีีประวตัิการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนันๆไม่ตาํกว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นวา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรบัรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอนื 
(สะกด ชอื-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทสีมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมอืท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางทไีปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบรษัิทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ทสีามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปนต้องเปนบิดา/มารดา/พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน !! 
กรุณาระบุ ชอื-สกุล ลงในจดหมายชแีจ้งเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอรต์ทีใช้เดินทาง 



 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จําเปนต้องขอจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ เท่านัน 

จําเปนต้องให้เจ้าหน้าทีธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรอือาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยงิขึน 
 
 เมือท่านชาํระเงินมดัจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งให้กบับรษัิทฯทนัท ี!! หาก
ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทจีะยืนคําร้องขอวซ่ีาใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบรษัิท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบัวีซ่าแล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ปนสถิติในนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใชป้ระกอบการยืนคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 
พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์าํหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชือ รหัส รายการทวัร ์และวันทีเดินทาง 
พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบรษัิทฯ 

 
โปรแกรมทัวร ์:       วันทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวซ่ีา (ENG) :      บรษัิททจีองทัวร์ :      

 
Date วัน/เดอืน/ป ทจีัดสง่:                     Application’s Signature เซ็นชอืหมอืนพาสปอรต์:            
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สาํหรบันาํสง่บรษัิททวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สาํเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืนๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปจจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... 
เลม่ 

   

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสอืรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรบัรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงิน จาก
ธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวซ่ีา เซ็นชอืเหมอืนพาสปอรต์) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกดิ/ใบสตูิบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่ารา้ง 
- สําเนา ใบเปลยีนชือตัว 
- สําเนา ใบเปลยีนนามสกุล 
- สําเนา บตัรประจาํตัวประชาชน 
- สําเนา บตัรข้าราชการ 

   



 
 
 
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารสง่ใหก้ับบรษัิททัวร์ ตามลาํดับ 
ทังนี บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผูส้มัครจัดส่งมาเท่านนั. 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยนืคํารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกข้อมลูเปนภาษาองักฤษ) 

ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทยีว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกุล ปจจุบนั ตรงกบัพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชอื - สกุลเดมิ ตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทีอยู่พํานักปจจุบนั กรณีไมต่รงกบัสาํเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกจิรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุย่างชดัเจน) 

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

ทีอยู่ททีาํงาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ทีํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉนัสามี (ไมไ่ด้จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่ารา้ง   ⃣   หม้าย 

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทเีกิด ..................... 

12. ชือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานทเีกิด ...................... 

13. ชอื-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ...................... 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 



 
 
 
 
15. บุคคลทเีดนิทางไปทอ่งเทยีวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา หรอืไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอนืๆ) โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วนั/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ........................... 

เหตผุลทถีูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏเิสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทถีกูปฏเิสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วนั/เดือนป ทถีกูปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผา่นมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตงัแต่วนัที .............................................. ถึงวนัท ี.................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้าน ี

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทดีาํเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทาง และระหวา่งพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอคัค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง    มีผู้อนืออกค่าใชจ้่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า
ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบรอ้ยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 
เนืองจากข้อมูลทงัหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทไีม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



 
 
 
 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชอืบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทไีด้รับ และวันเดือนปทีเรมิงาน 
 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยนืวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยนืวีซ่า 
          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทผีา่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทงัสนิ ทังนีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน  


