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Enjoy East Europe 

 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 

8 DAYS5 NIGHTS 
เดินทาง พฤศจิกายน 62 –มิถุนายน63 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 

วนัที่ 3. บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – Outlet – บราติสลาวา 

วนัที่ 4. บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

วนัที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวิค 

วนัที่ 6.เชสกี ้บูดาโจวิค – ฮลัสตทั – ล่องเรือทะเลสาปฮลัสตทั – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซ่ิง 

วนัที่ 7.เวียนนา – สนามบิน 

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือ
แม่น า้ดานูบ 

01.30น. ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936 
07.00น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋ว

โมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก ซ่ึงมีประวติัการสร้างมาตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซ่ึงได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงาม
ไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร

โอเปร่า ที่สร้างขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีก
ครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace)ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารที่ เคยเป็นที่ประทับของราช
ส านักฮัปสบูร์ก มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้น าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ 
(St. Stephen’s Cathedral)สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้
บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้เชิญช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโก
แลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่าน
เกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary)ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่
ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPESTหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – Outlet – บราติสลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILLซ่ึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church)ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส  ซ่ึงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริย์
ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตล์นีโอ -โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็น
จุดเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่
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งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความ
งามของแม่น า้ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่านล่องเรือแม่น า้
ดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 
ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคาร
ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น า้ดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน  
(การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถ
ล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปาร์นดอร์ฟ เพื่อน าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet inParndorf  ให้เวลาท่านได้

อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวนัอาทิตย์ในวนันัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัถัดไปแทน*** 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
สโลวัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัHOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซ่ึงปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปราก     ซ่ึงพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต 
เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่
ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane)ซ่ึงปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก 
วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge)สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วัลตาวา 
สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองข้าง
ราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate”ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ , ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) 
ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็น
เมืองที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลกว่าเป็นศูนย์กลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผู้คนทั่ว
โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน า้แร่ซ่ึงต้องด่ืมกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)น าชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย เมือง

ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้
เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 
ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
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วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลาง
เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เชสกี ้บูดาโจวิค (Ceske Budejovic) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CLARION CONGRESS HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
เชสกี ้บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – 
หมู่บ้านกรินซ่ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย

ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritageเพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
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บ่าย น าท่านล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO 
WORLD HERITAGE VIEW ***การล่องเรือ หากไม่สามารถล่องเรือได้ในวนันัน้ๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให้ ท่านละ 10 ยูโร*** 
จากนัน้น าเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” (Grinzing)หมู่บ้านพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือเร่ืองการ“ผลิตไวน์สด” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ 
เมนูพิเศษ! ขาหม+ูไส้กรอก ในรสชาติแบบเวียนนาต้นต ารับขนานแท้ พร้อมไวน์เลิศรส พร้อมขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองที่
สนุกสนาน 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBOSEI HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 เวียนนา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund)และมีเวลาในการเลือก
ซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ TG937 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
05.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง:  

Enjoy East Europe 

 ออสเตรีย ฮังการี สโลวคั เชก  
8 DAYS5 NIGHTS 

โดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  

[ไม่มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

รำคำ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่ำนละ 

11-18 ม.ค. 63 46,900 46,900 46,900 46,900 23,935 5,900 

3-10 ก.พ. 63 46,900 46,900 46,900 46,900 23,935 5,900 

17-24 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

10-17 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

19-26 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 26,935 5,900 

2-9 พ.ค.62 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

8-15 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

22-29 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

5-12 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

19-26 ม.ิย.63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

28 ม.ิย.-5 ก.ค.63 52,900 52,900 52,900 52,900 29,935 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000บาท) 
6.  ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (14 ยูโร) 
7.  ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24ยูโร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  
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3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซ่ีาของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  
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เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับและหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย) 

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม ่

ทางสถานทูตจะไม่รบัยืน่ หากเล่มไม่ไดร้บัการอปัเดทรูปให้

เป็นปัจจุบนั*** 

 

2. รูปถา่ยรูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดับ

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง(ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีขึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส ำเนำสมุดบัญชอีอมทรัพยข์องธนำคำรท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เท่ำนัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ำมำรถรับรองค่ำใชจ้่ำยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้งทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอืสำมภีรรยำ เท่ำนัน้) 
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3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter)พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสัมพันธ ์เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถ่ำยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คำ่ใชจ่้ำย 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถ่ำยรำ้น สัญญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  

ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 

ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ(ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั(โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั(โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำ

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สัมภำษณ์กับบุตรทีส่ถำนทูตดว้ยทัง้สองท่ำน(เฉพำะควิเดีย่วเท่ำนัน้) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท่้ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เท่ำนัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซ่ีาของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..…… 

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชำตปัิจจุบัน .................................สัญชำตโิดยก ำเนดิ หำกต่ำงจำกปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ  ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ    โสด  แต่งงำน (จดทะเบยีน)แต่งงำน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่ำ       แยกกันอยู่      หมำ้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยำว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

อเีมล............................................. 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบุดว้ยว่ำคำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็น

ตน้)........................................................................................................  

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถำบันศกึษำ 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 
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14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

     ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณำระบุชือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี  

   เช็คเดนิทำง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหำให ้

   ช ำระค่ำทีพ่ักล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมผูีอ้อกให ้

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
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ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 

 
 
 
 
 


