
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17484  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เยอรมนั เชค ฮงัการ ี

ออสเตรยี 8 วนั 5 คนื 
ซุปตาร.์..ยอดฮติ 4 คนัทร ี

ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม-พฤษภาคม 2563 



โดยสายการบนิ THAI AWAYS (TG) 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์เช็คอนิเมอืงฮลัลส์ตทัท ์ 

เดนิเลน่เชสกี ้ครมุลอฟ ชมปราสาทปราก ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู  

ชอ้ปป้ิงเอา้เลทปารน์ดอฟ ถา่ยรปูพระราชวงัเชนิบรนุน ์

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย  

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ  

 

21.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03-10 มนีาคม 2563 42,888 9,900 

10-17 มนีาคม 2563 44,888 9,900 

17-24 มนีาคม 2563 44,888 9,900 

24-31 มนีาคม 2563 44,888 9,900 

28 เมษยน-05 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 

13-19 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 

23-29 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

  

 

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – มวินคิ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- จตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์

00.50      ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ THAI AWAYS เทีย่วบนิ

ที ่TG924 (บนิตรง) 

06.45 เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเยอรมัน ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมูบ่า้นเกา่แกท่ีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่

ของเมอืงชวานเกา น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็น

ปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี สรา้งในสมัยพระเจา้ลุดวกิที ่2 

แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 โดยปราสาทนอยชวานสไตน์มตีน้แบบปราสาทมาจากปราสาท

เทพนยิายของวอลดสีนีย ์ความหมายของ “Neuschwanstein” แลว้ “neu” คอื “new” หมายถงึ 

“ใหม”่ “schwan” คอื “swan” หมายถงึ “หงส”์ สว่น “stein” ก็คอื “stone” หมายถงึ “หนิ” 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมือง มิวนิค ชมจัตุ รัสกลางใจเมือง จตัุรสัมาเรียนพลสัซ ์

(Marienplatz) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของเมอืงมวินคิ ชม ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall) 

เป็นทีใ่ชท้ าการแทนศาลาว่าการเกา่ตัง้แต่ปี 1874 เห็นไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบ

และตกแต่งอยา่งประณีตไมแ่พป้ราสาทหรอืพระราชวัง บรเิวณใกลก้ันนัน้เป็น ศาลาวา่การเกา่ (Old 

Town Hall) อาคารสขีาวสะอาดหลังนีเ้ป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมาตัง้แตปี่ 1310  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม  Azimut Hotel Munich หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม   มวินคิ - ฮลัลส์ตทัท ์- ซาลสบ์รูก์ - สวนมริาเบล - บา้นเกดิโมสารท์  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
  

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ประเทศออสเตรยี เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ ฮัลลส์ตัททเ์ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากเป็นอันดับตน้ๆ 

ของประเทศ ออสเตรยี จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองการยเูนสโก (UNESCO) ใหท้่าน

เดนิเลน่ถา่ยภาพ ชมโบสถป์ระจ าเมอืง ถา่ยภาพ เซ็นทรลัสแควร ์(Central Square Marktplatz) 

จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นดว้ยรูปปั้นโฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ดว้ย แวะ

ถา่ยภาพโบสถพ์ารชิ (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเล สาบแห่งนี้มอีายกุว่า 500 ปีแลว้แต่ก็

เป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 
4 ของประเทศออสเตรยี เต็มไปดว้ยความสวยงามและคลาสสกิ ความอลังการทางประวัตศิาสตรท์ าให ้
ซาลสบ์รูก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1996 ซาลซบ์รูก์มคีวามสวยงามของแนว “แมน่ ้า
ซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผา่นซึง่ถอืเป็นแมน่ ้าสายหลักของออสเตรยีทีไ่หลผ่าน
ไปจนถงึเยอรมนี น าท่านแวะถ่ายภาพ สวนมริาเบล (Mirabell Garden) เป็นส่วนหนึ่งของ 
พระราชวังมริาเบล (Mirabell Palace) และยังเป็นฉากหนึง่เรือ่งทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งมนตรั์กเพลง
สวรรค ์ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก แวะถ่ายภาพ บา้นเกดิโมสารท์ เป็นนักประพันธ์ชือ่เสยีงโด่งดังทั่วโลก 
บา้นหลังนีต้ัง้อยูบ่น ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ (Getreidegasse) ยา่นการคา้ส าคัญของเมอืงเพราะถนน
เกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดังอแีหง่หนึง่ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั  โรงแรม Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ ซาลสบ์รูก์ - เชสกี ้ครมุลอฟ - ปราก  
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
หลังจากรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็น
เมอืงเล็กๆ อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรัฐเช็ก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ไดรั้บ
ฉายาว่า เพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เนื่องจากเป็นเมอืงเล็กๆน่ารักๆ และยังมปีระวัตศิาสตรท์ี่ยาวนาน 
นอกจากนีเ้มอืงเชสกีค้รมุลอฟยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากยเูนสโก ้เมือ่ปี ค.ศ.1992 
น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก สรา้งขึน้เมือ่ประมาณศตวรรษที่ 13 
ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิทีส่วยมากจุดหนึง่ ซึง่สามารถมองลงมาเห็นแผนผังความ
สวยงามของเมอืงเชสกี ้ครมุลอฟได ้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) หรอื ปราฮา เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศเชก็เกยี เป็นเมอืงทีส่วยงามและแสนโรแมนตกิ ไดรั้บฉายาว่า นคร
แหง่ปราสาทรอ้ยยอด  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  โรงแรม Hotel International Prague หรอืเทยีบเทา่  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้  ปราก - มหาวหิารเซนตไ์วตสั - สะพานชารล์ส ์- หอนาฬกิาดาราศาสตร ์- บดูาเปสต ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าทา่นเดนิเทีย่วชมยา่มเมอืงเกา่ของเมอืง ปราก (Prague) เป็นเมอืงแสนโรแมนตกิทีไ่ดรั้บฉายาว่า 
นครแหง่ปราสาทรอ้ยยอด น าทา่นชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) เป็นปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุ
ในสาธารณรัฐเช็ก สรา้งขึน้ในปี 885 อดตีเคยเป็นปราสาทของกษัตรยิแ์ห่งเช็กในอดตี แต่ปัจจุบัน
รัฐบาลท าเป็นท าเนียบประธานาธบิดี นอกจากนี้ปราสาทยังไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุ๊คว่า เป็น
ปราสาทโบราณใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามยาวประมาณ 570 เมตร และความกวา้งประมาณ 130 
เมตร จากนัน้แวะถ่ายภาพความสวยงามของ มหาวหิารเซนตไ์วตสั (St. Vitus Cathedral) เป็น
มหาวหิารสไตลโ์กธกิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก โดยพระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 
ภายในมหาวหิารเป็นทีไ่วพ้ระศพของบรรดากษัตรยิส์ าคัญในอดตี พระศพของพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 ก็ฝัง
อยูท่ีน่ี ่จากนัน้น าทา่นชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานประวัตศิาสตร ์ขา้มแมน่ ้าวัล
ตาวา ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี่ 4 เดมิมชีือ่ว่าสะพานหนิ หรือ 
สะพานแห่งกรุงปราก ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1870 จงึเปลี่ยนชือ่เป็น สะพานชาร์ลส์ หอนาฬิกาดารา
ศาสตร ์(Town Hall Clock) เป็นเครือ่งบอกเวลาใหก้บัชาวปราก หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์กูสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1410 สว่นประกอบหลักของหอนาฬกิาไดแ้ก ่นาฬกิาดาราศาสตร ์จะแสดงวถิกีารโคจรของ
ดวงอาทติยแ์ละดวงจันทร ์ดา้นลา่งของนาฬกิาดาราศาสตรจ์ะมหีนา้ปัดแสดงเดอืนในปัจจุบัน และดา้น
บนสดุมรีูปปั้น 12 สาวกของพระเยซ ูเมือ่เวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆังดังพรอ้มกับรูปปั้น 12 
สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลังชอ่งหนา้ปัด    

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการ ีทีร่วมเอาสองเมอืงมารวมกัน คอืเมอืง "บดูา" กับเมอืง "เปสต"์ จงึเป็นเมอืงบดูาเปสต ์ 
เป็นเมอืงทีม่คีวามงดงามตดิอนัดับโลก จนไดรั้บสมญานามวา่ ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ  

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (11)  

ทีพ่กั  โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่ก      บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ดานบู - ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ลท - เวยีนนา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

ผ่านชม สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าดานูบ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 เป็น

สะพานโซถ่าวรขนาดใหญแ่หง่แรกทีเ่ชือ่มระหวา่งฝ่ังบดูาและฝ่ังเปสต ์สะพานอลซิาเบธ (Elisabeth 

Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน มคีวามยาว 290 เมตร จุดเด่นคอืทีป่ลายสะพานบดูาจะมรีูป

ปั้นบรอนซข์องราชนิีอลซิาเบธแห่งบาวาเรียตัง้อยู่ พเิศษ!!! น าทา่นล่องเรอืชมแม่น า้ดานูบแบบ

สว่นตวั โดยล่องไปตามแม่น ้าดานูบ ชมสถาปัตยกรรมรมิสองฝ่ังแม่น ้า อาท ิเช่น สะพานเชน และ 

อาคารรัฐสภาแหง่ฮงัการ ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  

หลังรับประทานอาหารกลาง น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปารน์ดอฟ (Parndof) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง 

ณ แมคอาเธอร ์เกลน เอาทเ์ลท ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเ์ลททีม่ี

แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ Gucci, Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, 

Booss, Diesel, Nike,  และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารเย็นเพือ่การชอ้ปป้ิงแบบเต็มที ่หลังจากช ้

อปป้ิงเรยีบรอ้นน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี  

ทีพ่กั  โรงแรม Novum Hotel Kavalier Wien หรอืเทยีบเทา่  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด      เวยีนนา - พระราชวงั ฮอฟบวรก์ - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- สนามบนิเวยีนนา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (14) 

08.00 น.     หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวงั ฮอฟบวรก์ (Hofburg 
Palace) เป็นพระราชวังฤดูหนาวมอีายุกว่า 600 ปี เดมิเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดใินราชวงศฮ์อฟ
บวร์ก ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นที่พักและท าเนียบของประธานาธบิดีในออสเตรีย น าท่านแวะถ่ายภาพ 
อนสุาวรยีจ์กัรพรรดนิมีาเรยี เทเรซา่ ซึง่เป็นราชนิทีีท่ าใหอ้อสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุใน
ยคุทีท่า่นขึน้ครองราชย ์แวะถา่ยภาพดา้นหนา้ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schönbrunn Palace) เป็น
พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดใินราชวงศฮ์อฟบวรก์ โดยมตีน้แบบการสรา้งมาจากแวรซ์ายสป์ระเทศ
ฝร่ังเศส ปัจจุบันไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากในกรุง
เวยีนนา หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี  

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AWAYS เทีย่วบนิที ่TG924 (บนิตรง) 
 



 

วนัทีแ่ปด  เวยีนนา - กรงุเทพฯ 

05.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย  

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไมผ่่าน

การพจิรณาจากสถาณทตู) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์ง้ถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่,หวัหนา้ทวัรค์นไทย, 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่สามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 



เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซี่า 4,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณี

ลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยโุรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วันขึน้ไป คืนค่ามัดจ าทัง้หมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40-49 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-39 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

6. กรณีวซีา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่
และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้)  

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซี่า 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไมป่ระทับตรา 2 หนา้ขึน้
ไป โปรดตรวจดอูยา่งละเอยีด  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง หา้มสวมแวน่สายตาและคอนแทคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มสวมต่าง
หแูละเครือ่งประดับ พืน้หลังฉากสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้
ตอ้งมขีนาดใหญ ่80% ของพืน้ที ่ตอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้งและตอ้งเห็นไหล่
ทัง้ 2 ขา้ง จ านวน 2 รปู  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. เอกสารส าคัญสว่นบคุคล  

3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีจดทะเบยีนสมรส)  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

3.5 ส าเนาสตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันทีอ่อกการงาน) ใบรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่
ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และ
ชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (ไมเ่กนิ 3 เดอืน นับจากวันทีอ่อก) ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 
เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค์หรือใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษา
องักฤษ 

6. หลักฐานทางการเงนิ (มอีาย ุ15 วัน นับจากวันทีอ่อก) 

- รายการเดนิบญัชอีอมทรัพย ์(Statement) 6 เดอืนจากธนาคารเท่านัน้ ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายใน



การเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา **สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแส
รายวัน และสหกรณ์ออมทรัพย*์* 

- กรณีทีผู่อ้อกค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมหีนังสอืสปอนเซอร ์และหลักฐานเชือ่มโยงความสัมพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น 
ทะเบยีนสมรส สตูบิตั ิพรอ้มเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

- กรณีที่บรษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการ
กลับมาท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

7. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  

- จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบนัการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) เท่านัน้ (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันที่
ออก) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่และแม ่

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ ** ตอ้งไปขอหนังสอืยนิยอมจากทีว่่าการเขตหรอือ าเภอ
เทา่นัน้ และระบชุือ่บคุคลทีเ่ด็กจะเดนิทางไปดว้ยและความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางทีม่ตีอ่เด็ก** พรอ้มเอกสารดังตอ่ไปนี ้

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9. **กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุรและเอกสาร
การหยา่รา้งตอ้งมขีอ้ความระบวุา่มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดียว** 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซน็แบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้ง
ช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เชน่กนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลย
พนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

หมายเหต ุ

เอกสารทกุฉบบัตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และชือ่ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอตทกุตัวอกัษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)............................................................................................................. 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส................................................................................................................. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ...................................................................................................................................... 

เลขทีพ่าสปอรต์.......................................................วันหมดอาย.ุ.............................................................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หยา่   หมา้ย 

     

ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด ้
................................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ( บ ้า น )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ( มื อ
ถอื)................................................... 

***กรณุาระบ ุEmail............................................................................................................................... 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.์..................................................... 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา...........................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบปุระเทศ รหัสวซีา่ วนั/เดอืน/ปี ของวันออกและวันหมดอายขุองวซีา่ 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบ ุประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ)........................................................................................................ 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตัวผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ........................................................... ความสมัพันธ.์..................... 



 


