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BOHEMIAN CHIC AND CHILL 
อติาล ีเยอรมนี เชก ออสเตรีย 

10 วัน 7 คนื 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มนีาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

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

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรนา่  –  เวนิสเมสเตร ้

วนัท่ี 3.  เวนิสเมสเตร ้–  เกาะเวนิส  – อินสบ์รุค 

วนัท่ี 4. อินสบ์รุค– ปราสาทนอยชวานสไตน ์ – ฟสุเซน่   

วนัท่ี 5.ฟสุเซน่ – ฮลัสตทั – เชสกีค้รุมลอฟ 

วนัท่ี 6. เชสกีค้รุมลอฟ – คารโ์ลวี วาร ี – ปราก  

วนัท่ี 7. ปราก – ปราสาทปราก – เบอรโ์น  

วนัท่ี 8. เบอรโ์น  –  OUTLET – เวียนนา  –  พระราชวงัเชินบรุนน ์

วนัท่ี 9. เวียนนา – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – มลิาน – เวโรน่า  –  เวนิสเมสเตร้  
00.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940  
07.10 น. ถึงสนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 

ชั่วโมงในวนัที่ 29 มีนาคม 2563 ) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน 
(Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศูิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรยี ์ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้เิริม่การรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาล ีและ
อนสุาวรยีข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ทา่น คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายงัไดข้ึน้

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร ์นักกวีและ
นกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและ
เรือ่งราวความรกัของหนุม่สาวสองตระกลูในเวโรนา่ แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกบัจูเลียต 
จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จตัรุสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบั โรง
ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปรา่หรือคอนเสิรต์
กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โร
แมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส าริดขนาดเท่าตวัจริงของจูเลียต  จากนัน้
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองเวนิส Venice Mestre 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEDBANK VENICE MESTRE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 เวนิสเมสเตร้ –  เกาะเวนิส  – อินสบ์รุค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านลอ่งเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่า
เป็น "ราชินีแหง่ทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซาน
มารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) 
ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอก
เป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดินผา่นชอ่งหนา้ตา่งที่สะพานนี ้ ซึง่เช่ือมตอ่กบัวงัดอดจ(์Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของ
เจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ   

จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเลน่ที่สวยที่สดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบ
ดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์
จากนัน้อิสระใหท้า่นไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่นเพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค,  



  4  BOHEMAIN CHIC AND CHILL อิตาล ีเยอรมนี เชก ออสเตรยี 10  DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3MXP-TG026] 

 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครือ่งแกว้มรูาโน,่หนา้กากเวนิส หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมา
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1720  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 
บ่าย น าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่ Venice Mestre  จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองอินสบ์รุค(Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเที่ยวของประเทศออสเตรยี  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ALP HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 อินสบ์รุค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์ – ฟุสเซ่น   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชม เมืองอินสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิน ซึ่งค าว่าอินสบ์รุคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น า้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหว่าง
เทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินสบ์รุค ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้
โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรบัเป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ 
Maximilian ปลกูมากกว่า 40,000 ตน้ จากนัน้น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
บ่าย น าทา่นเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ่ง
เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชาย หงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้บัการตกแต่งอย่าง
งดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองฟสุเซน่ 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยู
โร และถา่ยรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั EURO PARK หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่5 ฟุสเซ่น – ฮัลสตัท – เชสกีค้รุมลอฟ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก น าชมภายนอกปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่
รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์
เก่ากลางเมือง   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ZLATY ANDEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 เชสกีค้รุมลอฟ – คารโ์ลวี วารี  – ปราก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแหง่สปาที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรฐัเช็ค เป็น
เมืองที่มีช่ือเสยีงไปทั่วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัตา่งๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วาร ีซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทั่ว
โลกที่จะมาใช้บริการรกัษาสุขภาพตามความเช่ือที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน า้แร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮิเมียน) 
บ่าย น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา

เกีย ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทิศ จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนสะพานชารล์ (Charles 
Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแมน่ า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูป
ป้ันโลหะของเหล่านกับุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬิกา
ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาทา่นอิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL INTERNATIONAL หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่7 ปราก – ปราสาทปราก – เบอรโ์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมยัเจา้ชาย 
Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตว์ิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่
ที่สดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต 
เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมีรา้นขายของที่ระลกึ วาง
จ าหนา่ยอยูม่ากมาย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองเบอรโ์น (Brno) เมืองใหญ่อนัดบัสองประเทศสาธารณรฐัเช็ก  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั COURTYARD BY MARRIOTT BRNO หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 เบอรโ์น  –  OUTLET – เวียนนา  –  พระราชวังเชนิบรุนน ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองปารน์ดอรฟ์ เพื่อน าท่านสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท า
การในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันัน้ ทางบรษัิทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัอื่นไปแทน*** 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย น าท่านเข้าชมความงดงามของ

พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึง่มีประวตัิการสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที่ 
16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1 ,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-
1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส  จากนัน้น าผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้ม
ไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ท่ีสรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคาร
ไดถ้กูท าลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหมอ่ีกครัง้ในปี ค.ศ.1955 ผา่นชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 
20 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SENATOR หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่9 เวียนนา – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู ่สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG937 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
05.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
BOHEMIAN CHIC AND CHILL 
อติาล ีเยอรมนี เชก ออสเตรีย 
10 วัน 7 คนื โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่5 ก.พ. – 14 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 

วนัที ่25 ก.พ. – 5 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 

วนัที ่10 – 19 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 37,900 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

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 ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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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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อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
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 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชก (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

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
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บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

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 
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9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

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. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

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 ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

**ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย** 

***ในกรณีเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหนา้แรกของ

พาสปอรต์ไม่ตรงกบัในปัจจุบนั รบกวนท าพาสปอรต์ใหม ่

ทางสถานทูตจะไมร่บัยืน่ หากเลม่ไมไ่ดร้บัการอปัเดทรูปให้

เป็นปจัจบุนั*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส ำเนำสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนำคำรท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 
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3.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ
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จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

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

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน .................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
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        กรณุำระบชุือ่.................................................   

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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