
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WONDERFUL OF EAST EUROPE 
GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8วัน 5คนื 

“เทยีวยุโรปตะวันออกกบั 5 ประเทศในฝน” 

เยอรมนั ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปเตอร์ มหาวหิารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz 

เชก็ สมัผัสเมืองมรดกโลก เชสกี ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถานJan Hus 
เยยีมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วติัส สะพานชาร์ลส์ โบสถ์ติน หอนา ิกาดาราศาสตร์ 

สโลวาเกยี เช็คอินสถานทีชือดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ 

ฮงัการ ี ล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ แม่นาํทียาวทีสดุในสหภาพยุโรป รูปปนเจา้หญิงน้อย  
 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

ออสเตรยี เทียวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทสีดุในโลก และ ความงดงามสถาปตยกรรมเก่าแก่ของ  
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวังฮอฟบวร์ก โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา เสาศักดสิิทธ ิColumn of Pest 
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เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  

นําหนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
วันเดนิทาง 

 
ราคาผู้ใหญ ่

(บาท) 
ราคาเดก็ 2-11 ป 

(บาท) 
เด็ก 2-11 ป 

ไม่เสรมิเตียง (บาท) 
พักเดยีว / 

เดินทางทา่นเดียว 
เพิม (บาท) 

ทนัีง หมายเหต ุ

13-20 มิถนุายน 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 กันยายน 66 57,900 52,400 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 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 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทบีริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง  

19.55 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เทยีวบินท ีEY407 

23.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ แวะพักเปลียนเครือง 
 
 
 
 
02.35 น.      นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติมิวนกิ ประเทศเยอรมัน เทยีวบินท ีEY005 
06.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ
จากนันนําท่านเดินทางไป ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 154 กม./ 
2.30 ชม.) เปนปราสาททีงดงามและสวยดังเทพนิยายทีสุด
อีกแห่งหนึงของโลก ทีตังอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิงใหญ่
ของเทือกเขาแอลป และยังเปนต้นแบบปราสาทเจ้าหญิง
นทิราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อกีด้วย  

เทียง  รับประทานอาหารเทยีง (มอืที1) 

วันทหีนงึ        ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ีแวะพักเปลยีนเครือง 
 

วันทสีอง       ทา่อากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนั – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปเตอร ์– มหา 
                       วิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz                       อาหารเทยีง, เย็น 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) (ระยะทาง 126 กม./ 

2 ชม.) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เปนเมืองหลวงของ

รัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองทีใหญ่เปนอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเปนหนึงในเมืองมังคัง

ทีสุดของยุโรป ซึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป พาทุกท่าน

ไปเช็คอินสถานทีชือดังทีมีความสําคัญของเมืองมิวนิก 

เริมต้นที โบสถ์เซนต์ปเตอร์ (St. Peter Church) โบสถ์แห่ง

นีเปนโบสถ์ทีมีความเก่าแก่ทีสุดในเมือง เปนโบสถ์คริสต์ที

สร้างด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิค จุดตังต้นมีมาตังแต่

ศตวรรษที 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครัง จนมาถึงป 

ค.ศ.1837 ทีพร้อมสมบูรณ์ทังจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ จากนันเยียมชม มหาวิหารเฟราเอน 

(Frauenkirche Cathedral) เปนโบสถ์ทางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทีเก่าแก่และผ่านประวัติศาสตร์ช่วง

สงครามโลก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนีคือ โดมหอมหัวใหญ่สีฟาเขียว 2 โดม ซึงเปนหอคอยคู่ทีมีความสูงถึง 99 เมตร ด้าน

นอกก่อสร้างเน้นใช้อิฐสีแดงๆ นับเอกอีกหนึงสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิก New Town Hall เปนศาลาว่าการเมืองหลังใหม่

ตังอยู่บริเวณจัตุรัส Marienplatz ด้านทิศเหนือด้วยรูปแบบสถาปตยกรรมทีมีต้นแบบมาจากบรัสเซลส์ซิตีฮอลล์ทีสร้าง

แบบนีโอโกธิค จึงมีความหรูหรางดงาม และเด่นสะดุดตาแต่ไกล กลายเปนเอกลักษณ์คู่กับ จัตุรัส Marienplatz จัตุรัส

กลางเมืองมิวนิก แหล่งรวมของความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัย และสัญลักษณ์โดดเด่นของเมือง อีกทังเปนศูนย์กลาง

การคมนาคมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที2) 

ทพัีก : Holiday Inn München Süd 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืที3) 
 นําทุกท่านเดินทางไปเทียวชมท ีเมืองฮัลส์สตัทท์ Hallstatt 

ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 207 กม./ 3 ชม.) เปนหนึงใน

หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทีสุดในโลก ออสเตรียเปนประเทศ
ทีขึนชือเรืองความโรแมนติก อีกทังบรรยากาศและความ

เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนียังมี
กิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเปน การปนเขา, ล่องเรือใน

ทะเลสาบ, ปนจักยานนํา, เยียมชมพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านอิสระ

วันทสีาม        เมอืงฮัลสส์ตัทท ์ประเทศออสเตรีย - เมอืงมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ  -  
                       อนุสรณ์สถาน Jan Hus                                                                                              อาหารเช้า, เทยีง, เย็น 
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เดินถ่ายถาพเทียวชมวิถีชิวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย 

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

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่ทางตอนใต้ ทีล้อมรอบด้วยแม่นํา Vltava ทําให้เมืองแห่งนีมีลักษณะคล้าย
หยดนํา จนถูกขนานนามว่าเปน "เมืองหยดนํา" นําท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก  ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov 
Castle) เปนปราสาทกอธิคดังเดิม ตังอยู่ริมฝงแม่นําวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้า
หญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ป เคยเปนคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเปนสมบัติของรัฐบาลใน
ทีสุด อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบ Hussite ทีได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซึงถูก
บังคับให้ต้องลีภัย ถูกเปดเผยในป 1915 เพือเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปของการพลีชีพของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับ
การออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที5) 

ทพัีก : Spa Hotel Vita 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืที6) 

นําทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 150 กม./ 

2.30 ชม.) เปนเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐ
เช็ก  เมืองทีมีความเก่าแก่ราว 200 ปก่อนคริสตกาล มี

แม่นําวัลตาวา เปนแม่นาํสายสําคัญทหีล่อเลียงชาวเมอืงมาแต่

โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบสงบ จึงทําให้ได้รับ
สมญานามว่าเปนดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of 

Europe)” นําท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่า
เขา้ชม รวมในค่าทัวร์) เปนปราสาทเก่าแก่สถาปตยกรรมแบบ

โกธิค ทีได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเปนปราสาท

โบราณทีใหญ่ทีสุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัว

พระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และปอมปราการ ตัวอาคาร
เปนแบบสไตล์โรมันตังแต่ศตวรรษที 10  

เทยีง       รับประทานอาหารเทียง (มือที7) 
 นําทุกท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) อัน

เก่าแก่ โบสถ์แห่งนีเปนตัวอย่างทโีดดเด่นของสถาปตยกรรม

แบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนีคือ บริเวณช่องหน้าต่าง

ถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพ

จิตรกรรม และประติมากรรมทีมีความประณีตและสวยงาม

วนัทสีี         เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วตัิส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ตนิ – หอนา ิกาดาราศาสตร์ – เมอืงเบอร์โน        
                                                                                                                         อาหารเชา้, เทยีง, เย็น 
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สุดๆ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เปนสะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่นําวัลตาวา (Vltava) ในกรุงปราก 

จุดเด่นของสะพานแห่งนีคือเหล่ารูปปนสไตล์บาโรก (Baroque Statues) ทังหมดกว่า 30 รูป ทีถูกวางอยู่ข้างสะพาน

ชาร์ลส์มาตังแต่ในศตวรรษที 17 โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Tyn) เปนโบสถ์ทีใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
สไตล์โกธิค สิงทีน่าสนใจทีสุดในโบสถ์นีได้แก่ ภาพวาด แท่นบูชาโดยแบบโกธิค ทีถูกสร้าง และออกแบบโดย Karel 

Škréta และทีนียังมีหลุมฝงศพของนักดาราศาสตรทีมีชือเสียงอย่าง Tycho Brahe อีกด้วย หอนา ิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) เปนหนึงในนา ิกาทีมีความเก่าแก่ และมีการสร้างทีประณีตทีสุดในโลกเรือนหนึง องค์ประกอบ

ของนา ิกานีมีทังหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าปดทบีอกถึงเรืองราวเกียวกับดาราศาสตร์ การอธิบายตําแหน่งการโคจร
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบอกรายละเอียดอืนๆอีกมากมายเกียวกับดาราศาสตร์ 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 206 กม./ 3 ชม.) จัดเปนเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุง
ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกียซงึเปนทีรู้จักในอาคารสถาปตยกรรมศิลปะสมัยใหม่ 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที8) 

ทพัีก : Vista Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืที9) 
 นําทุกท่านเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 130 กม./ 2 ชม.) เปนเมืองหลวงและ

เมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวาเกีย และมอีาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี โดยเปนเมืองหลวง

แห่งเดียวในโลกทีมีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช นําท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ  ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava 

castle) เปนปราสาทหลักของบราติสลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกีย เปนอาคารรูปสีเหลียมผืนผ้าขนาดใหญ่อนังดงาม
แห่งนีทตีังอยู่เหนอืแมน่าํดานบู มีความผสมผสานของสถาปตยกรรมแบบโกธคิ เรอเนสซองส์ และบารอกได้อย่างลงตวั 

และทีสําคัญหอคอยทีแห่งนียังเคยเปนทีเก็บมงกุฎและคฑาสําหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ (The 
Blue church) หรือทีรู้จักกนัทัวไปในชือโบสถสี์นําเงิน เนืองจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลือบ

สีฟา สร้างขึนเพือถวายแกอ่ลิซาเบธแหง่ฮังการีลูกสาวของแอนดรูวท์ีสอง ผู้เติบโตขึนมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปจจบัุน

ทีนีเปนส่วนหนึงทีทําหน้าทีเปนโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) 

เปนโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแหง่อัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตังอยู่ทีชายแดน

ด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวตัิศาสตร์ เปนโบสถ์ทใีหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุดแห่งหนงึในบราติสลาวา 

  

วันทหี้า          บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนตอ์ลิซาเบธ – มหาวิหารเซนตม์าร์ติน - เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี-  
                      ล่องเรือชมความงามของแมน่ําดานบู – รูปปนเจ้าหญิงน้อย                                อาหารเช้า, เทยีง, เยน็ 
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เทยีง       รับประทานอาหารเทียง (มือที10) 
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรป
กลางทีมีสถาปตยกรรมสวยงามอลงัการมากมาย และเมือง

บูดาเปสต์ เมืองหลวงประจําประเทศฮังการีทีมีชือเรียก

เล่นๆว่า  ไข่มุกแห่งแม่นําดานูบ พาทุกท่านทําอีกหนึง

กิจกรรมทีไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของ
แม่นําดานูบ (ค่าล่องเรือ รวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือ

ประมาณ 1 ชม. ในช่วงทีเราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝงแม่นํา ที
เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี, สะพาน

แ ข ว น  Széchenyi Chain Bridge, โ บ ส ถ์  Matthias,  

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะทีล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์

กาเรต ตังอยู่กลางแม่นําดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะ

และสิงอํานวยความสะดวกเพือการพักผ่อนหย่อนใจ และ
ใกล้กัน รูปปนเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue) 

ประติมากรรมดังเดิมถูกสร้างขึนในป 1972 โดย László 

Marton ศิลปนได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตทีเกิด

จากการแต่งงานครังแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบัน
สวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎทีทําจากหนังสือพิมพ์โดย

พ่อของเธอ กลายเปนสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตังแต่อดีตจนถึงปจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที11) 

ทพัีก : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท1ี2) 
นําท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริมต้นทแีวะถา่ยภาพดา้นนอกกบั  ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) 
ปราสาทแห่งแรกตังอยู่ทางใต้ของ Castle Hill เพือปองกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars ปราสาทบูดาเปสต์ 
เปนอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที 18 ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครัง
ทีสอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church ได้รับการขนานนามให้เปน Church of 
Our Lady หรือทีรู้จักกันในนามของมหาวิหารอันยิงใหญ่ทีทังสวยงามและทังเปนแหล่งรวมศรัทธาของผู้คน โดย
สถาปตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนัน เปนการผสมผสานกันของทังศิลปะโกธิค, นีโอโกธิค, อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์
หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman's Bastion สร้างขึนระหว่างปพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอย
เจ็ดเสาและซุ้มประตูทไีด้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากทีนทีุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพ
ทดีีทีสุดของเมืองและแม่นําดานูบ  

วันทหีก       บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet in Parndorf  
                    ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวหิารเซนต์สตีเฟน – พระราชวงัฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – 
                    Column of Pest - ถนน Karntner Strasse                                                                                อาหารเช้า, เทยีง 
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จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 196 กม. / 2.30 ชม.) ให้เวลา

ท่านได้อิสระช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอีกมากมาย 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง (มอืที13) 
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 47 กม. / 1 ชม.) ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูงและพืนทีอันเขียวชอุ่มของปาไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแวดล้อมไป
ด้วยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกา่แก่ จากนันนําทา่นชม มหาวหิารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เปน
อาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเปนทีตังอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปตยกรรมที
เห็นอยู่ในปจจุบันเปนแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริมโดยรูดอล์ฟที 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ทีอุทิศให้กับนักบุญสตี
เฟนในบริเวณนีมาตังแต่ป 1147 นําท่านถ่ายรูปด้านนอกที พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เปนอดีต
พระราชวงัหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึงของพระราชวังในปจจุบันเปนทีพํานักและทําเนยีบของ
ประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากทสีุดแห่งหนึงของโลก 
ด้านหน้าของอาคารเปนสถาปตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปดทอง และประดับประดาด้วยรูปปน
เชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดทีมีความงดงามชวนหลงใหล Column of Pest เปนเสาศักดิสิทธิทีตังอยู่บน 
Graben ถนนในเมืองชันในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์สถานสไตล์บาโรกสร้างขึนหลังจากเกิดโรคระบาดครังใหญ่ในป 
1679 เปนผลงานประติมากรรมทีมีชือเสียงและโดดเด่นทีสุดชินหนึงในเมือง  

จากนันให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เปนถนนช้อปปงหลักในเวียนนาและเปนถนนช้อปปงทียาวทีสุดใน
ยุโรปเชือมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชันต่างๆแลว้ยังได้
เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวยีนนา 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 
ทพัีก : H+ Hotel Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มอืท1ี4) 

นําทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
11.45 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS  เทยีวบินท ีEY054 
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลยีนเครือง 

วันทเีจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลียนเครือง                          อาหารเช้า 
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21.40 น.      นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทยีวบินที EY402 
 

 
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ขนึอยูก่ับตามสถานการณท์อ้งถนิ สถานททีอ่งเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน ณ เวลานนั  
ทงันกีารเปลียนทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปนหลักสําคัญ 

 
 
 
► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง ออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศเยอรมัน 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกียวกับโควิดทังหมด ตังแต่วันที 01 มถินุายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกียวกับโควดิทังหมด ตังแตว่นัท ี01 ตุลาคม 2565 

 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครังนีจะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขนึไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณทีผีู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบรษัิทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวซ่ีา 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืนวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วันเดนิทางท่านจาํเปนตอ้ง

ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นัน 

 

**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือวา่งสาํหรับติดวีซา่ไม่ตํากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนันทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจํา 

เงอืนไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที เกดิขนึจรงิเช่น คา่

วีซ่า ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ค่ามัดจําโรงแรม คา่วีซา่  หรอือืนๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจาํ 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใช้จ่ายตามทีเกดิขนึ จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรอือืนๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทวัร์ทตีามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสทิธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  

วันทีแปด        ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
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6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขนึจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเทียว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีคา่ใช้จ่ายทีได้จา่ยจริงเพือเตรียมการจดันาํเทยีว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่าบริการที

ต้องจ่าย ทังน ีผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทยีวทราบ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามดัจําตัวเครอืงบิน ค่าโรงแรม 

หรืออนืๆ 

 

อตัราค่าบรกิารนีรวม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทังหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบรกิารอืนๆได้) 

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียวเพิม) 

หรือ เปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์

ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุม

ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนงัเปน Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านนัไม่สามารถเลือน

วันได้ ใน กรณทีท่ีานตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอกีครัง และการจัดที

นงัของผู้เดนิทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเขา้ไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น  

6. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่านาํหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 30 กิโลกรัม ถอืขึนเครืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเครืองบิน

ตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณนีําหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียค่าปรับตามทีสายการบนิ

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควดิ-

19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขนึภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า

ต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไป

ตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ 

ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนาํเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติม

สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและ ยนืวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
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7. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 

8. เก็บคา่ทิปไกด์วนัแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR/ทา่น สาํหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที เกดิขนึ

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวีซา่/คา่มดัจําตัวเครืองบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเลอืนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี/ปลอดบุหรีได้ 

โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนนั บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึงเกิดขนึภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอืนๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเตมิจากเจ้าหนา้ทไีด้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกนัเพิมวงเงนิ

คุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทงันีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษทันําเทียว 

ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บ

ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน  
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14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

 

 

 

ประกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนวิมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท ีเนอืงจากสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเงอืนไข 
รวมถงึเอกสารทใีชสํ้าหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 

 
 

1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ตําน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบัเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหต:ุ หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าทีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตอ้งเปนรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 
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** หา้มขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึงอาจส่งผลให้รปูถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence)  

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอืนๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สําเนาใบเปลียนชอื - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยนิยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที

อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืน

คําร้องขอวซี่า บิดา-มารดา จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับยืนวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 
ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอยา่งได้ทีแผนกวีซา่ของบริษัททัวร์) 
 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work)  

 

4.1 กรณเีปนพนกังานทัวไป ทังภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีทา่นทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง
งาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 

4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ  ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 
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(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเปนนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านนั สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 
4.4 กรณีเปนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ทไีม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วนั เดือน ปเกดิ 

ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 

 
4.5 กรณีกิจการที ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้กับบุคคลอืน 

(สะกด ชือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ใหก้ารสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวนัเดินทางทีไปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 
 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 

 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ทีสามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปนต้องเปนบิดา/มารดา/พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน !! 

กรุณาระบุ ชือ-สกุล ลงในจดหมายชีแจ้งเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทาง 

 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จําเปนต้องขอจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ เท่านัน 

จําเปนต้องให้เจ้าหน้าทีธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 
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6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทอีอกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น  

 
 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน 

 

 เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทีจะยืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนอืงจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
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เอกสารทกุฉบับทีใชป้ระกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตสํ์าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชอื รหสั รายการทัวร์ และวนัทีเดนิทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วนัทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวีซา่ (ENG) :      บริษัททีจองทัวร์ :      

 

Date วนั/เดอืน/ป ทจีัดส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชอืหมอืนพาสปอร์ต:            
  

 
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลาํดบั 

ทงันี บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งอิงจากใบ Checklist ทผีู้สมัครจดัส่งมาเท่านนั. 

 
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบริษัททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อนืๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่ปจจบัุน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบจุํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสอืรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชอืเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหยา่รา้ง 
- สําเนา ใบเปลียนชอืตัว 
- สําเนา ใบเปลียนนามสกลุ 
- สําเนา บัตรประจาํตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยืนคําร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มลูเปนภาษาอังกฤษ) 

ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทียว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกลุ ปจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชอื - สกลุเดมิ ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทอียู่พํานกัปจจบัุน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

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

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ทอียู่ททํีางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ............. โทรศัพท์ททีํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

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

12. ชือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ป เกิด................. สถานทีเกดิ ...................... 

13. ชือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลทเีดนิทางไปท่องเทียวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 
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16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถกูปฏเิสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทถีกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวซ่ีา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผีา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตังแต่วนัที .............................................. ถึงวนัที .................................................. 

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน ี

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

20. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ในการดาํรงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหวา่งพํานกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อืนออกคา่ใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

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

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่จากทางสถานทูต         กรณีวซ่ีาของทา่น

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่รับผดิชอบ

ทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 

เนืองจากข้อมูลทังหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวซ่ีา 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดัเจน (ระบุ
เปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รับ และวันเดือนปทเีริมงาน 

 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืนวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า 

          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทังสนิ ทงันีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน  


