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BEAUTIFUL EASTERN EUROPE 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก  7 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – มกราคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 39,991.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์ประตู 4 

แถว G พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026 

 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เวียนนา – โบสถส์เตเฟ่นส ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์– บดูาเปสต ์– ปอ้มชาวประมง – CASTLE HILL 

วนัท่ี 3. ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู - OUTLET – บราติสลาวา – ยา่นเมอืงเกา่ 

วนัท่ี 4. บราติสลาวา่ - ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์– ยา่นเมืองเก่า 

วนัท่ี 5. คารโ์ลวี วาร ี– เชสกี ้ครุมลอฟ - เชสกี ้บดูาโจวิค 

วนัท่ี 6. ฮลัสตทั – เวียนนา – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
เวียนนา – โบสถส์เตเฟ่นส ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์– บูดาเปสต ์– ป้อม
ชาวประมง – CASTLE HILL 

05.25 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมง
ในวนัที่ 31 มีนาคม 2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้พาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่
ตวัอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ 
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส านกัฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20  จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา 
ซึง่พระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิง
สินคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เสือ้แฟชั่น
วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร ์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 

(Hungary) ซึง่ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม รุง่เรอืงมานาน
กวา่พนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู” ชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบน
สองฝ่ังแมน่ า้ดานบู น าทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของ
อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎ
ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษัตรยิแ์มทเธียส ซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็น
กษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ่งก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลน์ีโอ -โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนั
เป็นจดุเดน่ท่ีสดุในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนสุาวรยีข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาที่ท่านสามารถชมความ
งามของแมน่ า้ดานบูไดอ้ยา่งดีปอ้มแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 ล่องเรือแม่น า้ดานูบ - OUTLET – บราตสิลาวา – ย่านเมืองเก่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นล่องเรือแม่น ้าดานูบอนัเลือ่งช่ือ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียง
รายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้ม
แมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศ
องักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จน
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 10 ยโูรต่อท่าน) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวัน
อาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกับวันอาทิตยใ์นวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปเที่ยวเดินเล่นในย่านเมืองเก่ากรุ
งบราติสลาว่าแทน *** น าท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ
สโลวัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 
จากนัน้น าเขา้สูย่า่นเมืองเก่า (Old Town) ศนูยก์ลางทางดา้นประวตัิศาสตร ์เป็นที่ตัง้ของอาคารที่ส  าคญัต่างๆมากมาย น า
ทา่นเดินเทา้เขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักลางเมือง ท่ีไมใ่หญ่มากนกัแตก็่เปรยีบเสมือนจดุศนูยก์ลางและจดุนดัพบ เป็นจตัรุสัที่รายลอ้ม
ไปดว้ยอาคารส าคญัและสวยงามมากมาย รวมทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถกูสรา้งขึน้เมื่อช่วงปี 
ค.ศ. ที่ 14 และในปัจจบุนัไดป้รบัเปลีย่นมาเป็นพิพิธภณัฑ ์

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BRATISLAVA หรอืเทียบเทา่  

วันที ่4 บราตสิลาว่า - ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์– ย่านเมอืงเก่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นถ่ายรูปกบัปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตัง้เดน่เป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวงัที่ประทบัของกษัตริย ์
แต่ปัจจุบนัเป็นที่ท  าการของรฐับาลสโลวกั และ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงปราก (Prague) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นคร
แหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นกับญุที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และ
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที่เรยีงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน  จากนัน้น าทา่นเดินเที่ยวชมประตเูมืองเก่า “Powder Gate”  



  5  BEAUTIFUL EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮงัการ ีสโลวกั เชก  7 DAYS 4 NIGHTS BY OS                                  [GQ3VIE-OS004] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬิกา
ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาทา่นเดินอิสระเดินเลน่ย่านเมืองเก่า ให้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมือง เช่น เครือ่งแกว้โบฮีเมียน หรือเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, 
Lacoste เป็นตน้    

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 คารโ์ลวี วารี – เชสกี ้ครุมลอฟ - เชสกี ้บูดาโจวคิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรฐัเช็ค เป็น
เมืองที่มีช่ือเสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี ซึ่งปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผูค้นทั่ว
โลกที่จะมาใชบ้รกิารรกัษาสขุภาพตามความเช่ือที่มีมาแตส่มยัโบราณ เชิญทดลองดื่มน า้แรซ่ึง่ตอ้งดื่มกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ 
เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตลโ์บฮีเมียน) 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย เมือง

ที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้ห้
เป็นสถานที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 
ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 
จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัเมือง เชสกี ้บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CLARION CONGRESS HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 ฮัลสตัท – เวียนนา – สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าเดินทางสูส่นามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย เที่ยวบินที่ OS 025 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
15.20 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 

BEAUTIFUL EASTERN EUROPE 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

21-27 ม.ค. 63  39,991.- 39,991.- 39,991.- 17,101.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก 
(ผู้ยืน่วีซ่าต้องช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

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

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่เชก (ผูย้ื่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวีซา่ในวนัยื่นจ านวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (10 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (14 EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

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

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 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 าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการ

เพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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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  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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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............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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