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 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– ปราก 

วนัท่ี 3. ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ - เมืองเก่าปราก 

วนัท่ี 4. ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลสบ์วรก์ – สวนมิราเบลล ์

วนัท่ี 5. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – บราติสลาวา 

วนัท่ี 6. บราติสลาวา่ – OUTLET – กรุงบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

วนัท่ี 7. บดูาเปสต ์– ปอ้มชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบิน 
วนัท่ี 8. กรุงเทพ 

 

           เร ิม่ตน้ 

55,900 
บาท/ทา่น 

 เดนิทาง สงิหาคม – ธนัวาคม 65  

HILIGHT 

เวยีนนา | พระราชวงัเชนิบรนุน ์| ปราสาทปราก | เชสกีค้รมุลอฟ | ฮลัลส์ตทั | ซาลสบ์วรก์ 

บราตสิลาวา่| บดูาเปสต ์| ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

 

ENJOY EAST EUROPE 
ออสเตรีย เชก สโลวาเกยี ฮังการี 

8 วัน 5 คืน  
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วันที ่1 กรุงเทพ  
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร ์ประตู 8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– ปราก 
02.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอรไ์ลน ์(EVA Airline) เที่ยวบินที่ BR 061 
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัจากนัน้ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี จากนัน้น าทา่นเขา้ชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึง่มีประวตัิการสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้
เป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่
แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 จากนัน้น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเช็กโกสโลวา

เกีย ซึง่ไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NH PRAGUE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมืองเก่าปราก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยูบ่นเนินเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj 

แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึง่เป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีตัง้แต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบนั ชมมหาวิหารเซนต ์วิตสุ (St.Vitus 
Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปราก 
ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยท์ี่ส  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4 , 
พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเลีย่นที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไ่ดร้บัอณญุาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม
พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ที่สดุของปราสาท ซึง่ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย น า
ทา่นเดินชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมีรา้นขายของที่ระลกึวางจ าหนา่ยอยูม่ากมาย จากนัน้น าทา่นเดินเลน่
บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมยั
พระเจา้ชารล์ที่ 4  ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นกับญุที่ตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชมประตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old town 

Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆ 
ชั่วโมง ใหเ้วลาทา่นเดินอิสระเดินเลน่ย่านเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง เช่น เครื่องแกว้โบฮีเมียหรือเลือกซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NH PRAGUE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลสบ์วรก์ – สวนมิราเบลล ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปรค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแม่น า้วลั
ตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่
ส  าคญัแหง่หนึง่ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียนสไตลเ์ชค) 
 น าทา่นชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบั
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สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ
คุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสูเ่มือง
ซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองที่เป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก 
โดยงเมืองซาลสบ์วรก์มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลส์
บวรก์เคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมนั  น าทา่นชมสวนมิราเบลล ์(Mirabel Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ 
(The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทั่วโลก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS AMADIA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 ซาลสบ์วรก์ – ฮัลสตัท – บราตสิลาวา  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยที่มีอายกุว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีที่มีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
 
บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าทจ์ากทะเลสาบฮัลสตัทยา่ง) 

**ถา้ในกรณ๊ไมส่ามารถหาปลาเทรา้ทไ์ด ้ ทางบรษัิทขอเปลีย่นเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮลัสตทัแทน** 
จากนัน้น าเดินทางสูก่รุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวคั (Slovak) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
ดานบูท่ีบรเิวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบรา
ติสลาวา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาแหง่สโลวกั น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกคูก่บัปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคาร
ทรงสีเ่หลีย่มผืนผา้ตัง้อยูบ่นเนินเขา รมิฝ่ังแมน่ า้ดานบู ทา่นสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี ้
จากนัน้น าทา่นเดินเลน่ยา่นเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา่  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NH GATE ONE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 บราตสิลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต ์– ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ใหเ้วลาทา่นอิสระเพื่อชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 

MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAINT, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON, GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, 
BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED PERRY , UGG, KIPLING,G STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY 
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COUTURE, SUPERDRY และอื่นๆอีกมากมาย 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าทา่นเดินทางผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้

ช่ือวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุง่เรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดร้บั
การขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู”  ชมเมืองที่ไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานบู น า
ทา่นล่องเรือแม่น ้าดานูบอนัเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมของฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงราย
กนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภาซึง่งดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตวั
อาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้มสะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที่สรา้งขา้มแมน่ า้ดานบู โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  
(การล่องเรือขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือ
ได้ หรือมีเหตุการณอ์ื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 10 ยโูรต่อท่าน) 

ค ่า 
ที่พกั 
 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรอืเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่7 บูดาเปสต ์–โบสถแ์มทเธียส - ป้อมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ 

และชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์
ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตรยิแ์มทเธียส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามใน
เมืองหลวงตา่งๆ อีกมากมาย ตวัโบสถ์สรา้งแบบสไตลน์ีโอ-โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจาก
โบสถเ์ป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ทางดา้นหนา้ 
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบดูาเปสที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น า้ดานบูไดเ้ป็นอย่างดี 
ป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้น าท่านเดินทางขา้มพรมแดน เช็ก -ออสเตรีย สู่กรุง
เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ง
ออสเตรยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ซุปกุลาซ) 
บา่ย น าทา่นผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ 
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ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถ้กูท าลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955 
และผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส านกัฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR 062 
 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 
 

ราคาเพยีง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 
11 – 18 สิงหาคม 65 55,900.- 9,900.- 

8 – 15 กนัยายน 65 55,900.- 9,900.- 

17 – 24 กนัยายน 65 55,900.- 9,900.- 

6 – 13 ตุลาคม 65 58,900.- 9,900.- 

13 – 20 ตุลาคม 65 58,900.- 9,900.- 

20 – 27 ตุลาคม 65 58,900.- 9,900.- 

3 – 10 พฤศจิกายน 65 58,900.- 9,900.- 

17 – 24 พฤศจกิายน 65 58,900.- 9,900.- 

1 – 8 ธันวาคม 65 58,900.- 9,900.- 

8 – 15 ธันวาคม 65 58,900.- 9,900.- 

29 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66 69,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.           ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขอ
อนญุาต ยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
หาก ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ 
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4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดินทาง
 ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง 
เนื่องจาก การเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กิน

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) รวมน า้หนกักระเป๋าใบละ 23 ก.ก. จ านวนไมเ่กิน 2 ใบ 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
        คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
        คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
         เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้**  
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (12 ยโูร) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
7. คา่วซีา่ประเทศเชก รวมคา่บรกิารยื่นวีซา่ ( 4,900 บาท) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี บริษัท

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไป
ช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 14 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่
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สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ 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 ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

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, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

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............................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    .................................................................. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


