
 

 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  
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ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ - ลอ่งเรือชมรัฐสภาของกรุงบดูาเปสต์ คาร์โลวี วารี ชมทศันียภาพท่ีป่าด า
พร้อมเข้าชมการผลตินาฬิกากุ๊กก ู- เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่นเพ่ือชมน า้ตกไรน์  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว D พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2: กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
01.30 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และ 

จะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง  น าทา่นชมถนน 
สายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง 
ละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่วัอาคารได้ถกูท าลายไปในระหวา่ง 
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหมอ่ีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg  

Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบร์ูก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13  
จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s  

Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็น 
การแก้บนตอ่ความทกุข์ยากของประชาชน จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์  
(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซึง่มีประวตัิการสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษที่  
16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ให้สร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องใน 
ระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโออ่า่ของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ 
ประทบั ซึง่ได้รับการตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหรรกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศ

ฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม 
รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานูบ”  ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอนัดบั
โลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเลืองชื่อ ชมความงามของทิวทศัน์และอารย
ธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี ้
ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จ านวน 10 ยโูรต่อท่าน)    

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซหมู) 
ที่พกั         เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3: บูดาเปสต์ –  Outlet – บราตสิลาวา 



 

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม

มากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวัน
อาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนัน้ ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถดัไปแทน*** 

กลางวนั         อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวัก 

ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั         เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 4: บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโล

วาเกีย  ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ     
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมยัเจ้าชาย 

Borivoj แหง่ราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส 

(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14     นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่
ใหญ่ที่สดุในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัใน
อดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้เป็นที่ประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย จากนัน้น า
ท่านเดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแมน่ า้วลัตาวา ชมรูปปัน้โลหะของเหลา่นกับญุที่
ตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้วชมสะพานหอคอย, ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 
อิสระทา่นเดินเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

ค ่า        อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 

ที่พกั         เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5: ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐเช็ก 

เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลกว่าเป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจบุนัเป็นที่นิยมของ
ผู้คนทัว่โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสขุภาพตามความเช่ือที่มีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองดื่มน า้แร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้ว



 

 

พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดอบโบฮีเมีย) 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสอง
ฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัได้รับการอนรัุกษ์และขึน้
ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึง่สร้าง
ขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี 
ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้ งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete 

Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง  น าทา่นเดินทางสูเ่มือง เชสกี ้บูเดโจวิช (Ceske Budejovic) 
ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั         เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม CLARION CONGRESS หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 6: เชสเก้ บเูดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ท่ีมีอายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม

ด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่
บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่
มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 
อิสระให้ทา่นเดินชมหมูบ้่านมรดกโลกอยา่งเต็มอิ่ม 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงั

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับร์ูก) และเป็นหนึ่งในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึง่มี
พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่
ของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งช่ือ ซึง่ได้แก่ 
ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์ น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

ค ่า          อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั        เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE OST MESSE หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7: มิวนิค – ททิติเซ่ – โรงงานผลตินาฬิกากุ๊กกู – ไฟร์เบริก์ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) นอกจากเป็นเมืองต้นก าเนิดของเค้ก

แบลก็ฟอเรสต์รสเลศิแล้ว ทิติเซ ่ยงัเป็นแหลง่ผลติ นาฬิกากุ๊กกู ที่ดีที่สดุในโลก 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน (ขาหมูเยอรมัน) 



 

 

บ่าย อิสระให้ท่านชมทศันียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ อนัมีเหตมุาจาก
พืน้ที่ป่ามีต้นสนปกคลมุอยู่มากจนแสงแดดไม่สามารถสอ่งทะลเุข้าไปข้างในป่าได้อย่างทัว่ถึ ง ท าให้เมื่อมองจากที่ไกลๆ 
จะเห็นป่าเป็นแนวทะมึนทึบ อันเป็นที่มาของช่ือเรียก Black Forest หรือ ป่าด า นัน้เอง ให้ท่านได้มีโอกาสเข้าชม
โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู โดยลกัษณะเด่นของนาฬิกากุ๊กกูจะต้องท าจากไม้สนแกะสลกัถ่วงด้วยตุ้มน า้หนกั มีฟังก์ชัน
การท างานทัง้ตีบอกเวลาบางเรือนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุ๊ กตาเต้นร า และคนเลื่อยไม้ อันเป็นอาชีพหลกัของคนใน
หมู่บ้านทิทิตเซ่อีกด้วย ท่านสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากโรงงานนาฬิกาได้ตามอธัยาศยั จากนัน้เดินทางสู่เมืองไฟร์
เบริก์ (FREIBURG) 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั        เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม INTERCITY หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 8: ไฟร์เบริก์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น า้ตกไรน์ – ซูก – ลเูซิร์น – มลิาน 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูเ่มืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป

สวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แม่น า้ไรน์ทัง้สายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน า้าตกขนาดใหญ่ที่สดุใน
ยโุรป  อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้เดินทางเข้าสู่เมืองซุก (Zug) เมืองที่
สวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้วเมืองนี ้
ยงัมีอตัราการเก็บภาษีที่คอ่นข้างต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลก ทา่นอาจจะเห็น
ซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่2 ข้างทางที่เมืองซุกจนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าทา่นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ซึ่ง
เป็นเมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวนั         อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัวา่เป็นช
อปปิง้มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์  เอ็มมานเูอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการ
รวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท่ีอยูใ่น
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั         เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม GRAND BARONE DI SASSJ หรือเทียบเท่า 
 วันที่ 9: มิลาน – กรุงเทพฯ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าเดินทางสูส่นามบินเมืองมิลาน เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าใน

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
13.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 941 

 
วันที่ 10: กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 



 

 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์, ขอสงวนสทิธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 
หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และ 

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 
 

วันที่   9-18, 16-25 ธ.ค. 61 59,900.- 

วันที่   8-17, 20-29 มี.ค. 62 63,900.- 



 

 

วันที่   15-24 พ.ค. 62 65,900.- 

วันที่   5-14 มิ.ย. 62 65,900.- 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไม่
เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่   

5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
          คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
          เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงนิตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร ) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยนืยนัเมื่อได้รับเงนิมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง  

หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 



 

 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
การเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่  
     บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้อง

น าไป    
     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ทา่น    
    ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคนืได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่  
    สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 

ขอ 
    เก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และค่าบริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน

แล้ว)     
    คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 
และ 
    ห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  
     และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก) 
ใช้เวลาท าการอนุมตัิวีซ่าประมาณ 10 วนัท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทตูแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกบัการยื่นขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอืเดินทางจะต้องไมช่ ารุด (หนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ กรุณา
น ามาประกอบการยื่นวซีา่ด้วย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ ต่างประเทศ, ท างานอยู่ ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู้เดินทางที่ถอืพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
3.1.1ใช้หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทาง
ธนาคาร (ต้องสะกดช่ือให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทบั และลายเซ็น
จากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั และ
ใช้ยื่นได้ไมเ่กิน 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให้ (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงินฝากเลม่
จริงของทา่นในบางกรณี) 



 

 

3.1.2ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผู้ เดินทาง ย้อนหลงั 3 เดือน (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี 
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนัก่อนวนัยื่นวซีา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น 
Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บคุคลที่สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พอ่ แม ่พ่ีน้อง ที่มีสายเลอืดเดียวกนั 
หรือ สามีภรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลงั 3 เดือนของบคุคลที่ออกคา่ใช้จา่ย 
3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบญัชีเดียวกนักบัส าเนาสมดุบญัชี) ฉบบัภาษาองักฤษ 
โดยระบช่ืุอเจ้าของบญัชี (บคุคลที่ออกคา่ใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลที่เจ้าของบญัชีออก
คา่ใช้จา่ยให้ (ผู้ เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลา
ด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใช้ยื่นได้ไมเ่กิน 15 วนั หลงัจากธนาคารออกให้   

***สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีจากธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ออมสนิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และLHBANK*** 
 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 
4 หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเชา่ที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดอืน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดอืน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 

5เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสอืยินยอมระบใุห้

บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนงัสอืยินยอมระบใุห้



 

 

บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสอืระบยุินยอมให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดยีว 

- กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่สถานทตูด้วย 
ทัง้สองทา่น (เฉพาะคิวเดี่ยวเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้ เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หม้าย 
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู(่หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดแูลผู้ เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................................................. 



 

 

    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปัจจบุนั(หากค้าขาย ให้ระบดุ้วยวา่ค้าขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์……………… 

14. วีซา่เชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มือเพือ่การขอวซีา่เชงเก้นก่อนหน้านี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผู้ ร้องขอ 

      ตวัผู้ขอวซีา่เอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบช่ืุอ.................................................   

สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดติ      ที่พกัที่มีผู้จดัหาให้ 

   ช าระคา่ที่พกัลว่งหน้าแล้ว    คา่ใช้จา่ยทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผู้ออกให้ 

   ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว    ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพยีง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ 

 


