
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEY03 WONDERFUL OF EAST EUROPE 

GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8วัน 5คืน 

“เทีย่วยโุรปตะวนัออกกบั 5 ประเทศในฝัน” 

เยอรมนั ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz 

เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสก้ี ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถานJan Hus 

เยี่ยมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ โบสถ์ติน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

สโลวาเกยี เช็คอินสถานที่ช่ือดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน 

ฮังการ ี ล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ แม่น ้าที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป รูปป้ันเจ้าหญิงน้อย  

 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

ออสเตรยี เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และ ความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ  
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวังฮอฟบวร์ก โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา เสาศักดิ์สิทธิ์ Column of Pest 

 



 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป ี

(บาท) 
เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง (บาท) 
พักเด่ียว / 

เดินทางท่านเดียว 
เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

13-20 มิถุนายน 66 57,900  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี  
ราคา 14,500 บาท) 

52,400 12,500 25  

12-19 กันยายน 66 57,900 52,400 12,500 25  

19-26 กันยายน 66 57,900 52,400 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมคา่วีซ่าและคา่บริการ 5,500 บาท << 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 19.55-23.25   //  EY005 AUH-MUC 02.35-06.55   

 RETURN    : EY054 VIE-AUH 11.45-19.10  //  EY402 AUH-BKK 21.40-07.20     

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา๋ก่อนข้ึนเคร่ือง  

19.55 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมวินิก ประเทศเยอรมนั โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY407 

23.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

 

 

 

 

02.35 น.      น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนกิ ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ EY005 

06.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ
จากนั้นน าท่านเดินทางไป ถ่ายภาพดา้นหนา้ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 154 กม./ 
2.30 ชม.) เป็นปราสาทที่งดงามและสวยด่ังเทพนิยายทีส่ดุ
อีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ต้ังอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิ่งใหญ่
ของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิง
นิทราในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด์อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่) 

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

 

วันที่สอง       ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนั – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– เมืองมวินิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหา 

                       วิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz                       อาหารเที่ยง, เยน็ 

 

     



 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมวินิก (Munich) (ระยะทาง 126 กม./ 
2 ชม.) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของ

รัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่ง
ที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ พาทุกท่าน
ไปเช็คอินสถานที่ ช่ือดังที่มีความส าคัญของเมืองมิวนิก 
เร่ิมต้นที่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church) โบสถ์แหง่
นี้เป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมือง เป็นโบสถ์คริสต์ที่
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จุดต้ังต้นมีมาต้ังแต่
ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายคร้ัง จนมาถึงปี 
ค.ศ.1837 ที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์  จากนั้นเย ีย่มชม มหาวิหารเฟราเอน 
(Frauenkirche Cathedral) เป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่และผ่านประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามโลก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยคู่ที่มีความสงูถึง 99 เมตร ด้าน

นอกก่อสร้างเน้นใช้อิฐสีแดงๆ นับเอกอีกหนึง่สัญลกัษณ์ของเมอืงมิวนิก New Town Hall เป็นศาลาว่าการเมอืงหลังใหม่
ต้ังอยู่บริเวณจัตุรัส Marienplatz ด้านทิศเหนือด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีม่ีต้นแบบมาจากบรัสเซลส์ซิต้ีฮอลล์ทีส่ร้าง
แบบนีโอโกธิค จึงมีความหรูหรางดงาม และเด่นสะดุดตาแต่ไกล กลายเป็นเอกลักษณ์คู่กับ จัตุรัส Marienplatz จัตุรัส
กลางเมืองมิวนิก แหล่งรวมของความเจริญรุ่งเรืองของยคุสมยั และสัญลักษณ์โดดเด่นของเมือง อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2) 

ที่พัก : Holiday Inn München Süd 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

 

วันที่สาม        เมืองฮัลส์สตัทท ์ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ  -  
                       อนุสรณ์สถาน Jan Hus                                                                                              อาหารเช้า, เที่ยง, เยน็ 

     



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่3) 
 น าทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที ่เมืองฮัลสส์ตัทท ์Hallstatt 

ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 207 กม./ 3 ชม.) เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทีสุ่ดในโลก ออสเตรียเป็นประเทศ
ที่ข้ึนช่ือเร่ืองความโรแมนติก อีกทั้งบรรยากาศและความ
เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผอ่นหยอ่นใจ นอกจากนีย้งัมี
กิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การปีนเขา , ล่องเรือใน
ทะเลสาบ, ปั่ นจักยานน ้า, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านอิสระ
เ ดินถ่ ายถาพเที่ยวชมวิถีชิ วิตของคนในหมู่บ้านตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที4่) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 210 กม./ 3 ชม.) 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ ที่ล้อมรอบด้วยแม่น ้า Vltava ท าให้เมืองแห่งนี้มีลกัษณะคลา้ย
หยดน ้า จนถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองหยดน ้า" น าท่านถ่ายรปูบรเิวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov 

Castle) เป็นปราสาทกอธคิด้ังเดิม ต้ังอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าวัลตาวาบนแหลมหนิ มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้า
หญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลใน
ที่สุด อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบ Hussite ที่ได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซ่ึงถกู
บังคับให้ต้องลี้ภัย ถูกเปิดเผยในป ี1915 เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลชีีพของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับ
การออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่5) 

ที่พัก : Spa Hotel Vita 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่6) 

วันที่สี่         เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส ์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน       

                                                                                                                         อาหารเช้า, เที่ยง, เยน็ 

 

     



 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 150 กม./ 2.30 ชม.)  เป็นเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของ
สาธารณรัฐเช็ก เมืองที่มีความเก่าแก่ราว 200 ปีก่อน
คริสตกาล มีแม่น ้าวัลตาวา เป็นแม่น า้สายส าคัญที่หลอ่เลีย้ง
ชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบสงบ 
จึงท าให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่ง
ยุโรป (Crown of Europe)” น าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก 
(Prague Castle) (ค่าเข้าชม รวมในค่าทัวร์) เป็นปราสาท
เก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกิน
เนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน
ปราสาทประกอบไปด้วยตัวพระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส 
และป้อมปราการ ตัวอาคารเปน็แบบสไตลโ์รมนัต้ังแต่ศตวรรษที่ 10  

เที่ยง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที7่) 

 น า ทุ ก ท่ า น ชม  ม ห า วิ ห า ร เ ซน ต์ วิ ตั ส  ( St.Vitus 

Cathedral) อันเก่าแก่ โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดด
เด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหาร
แห่งนี้คือ บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วย
กระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และ
ประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ สะพาน
ชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ 
ทอดตัวข้ามแม่น ้าวัลตาวา (Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่น
ของสะพานแห่งนี้คือเหล่ารูปป้ันสไตล์บาโรก (Baroque 

Statues) ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพาน
ชาร์ลส์มาต้ังแต่ในศตวรรษที่ 17 โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Tyn) เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

สไตล์โกธิค สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโบสถ์นี้ได้แก่ ภาพวาด แท่นบูชาโดยแบบโกธิค ที่ถูกสร้าง และออกแบบโดย Karel 

Škréta และที่นี่ยังมีหลุมฝังศพของนักดาราศาสตรที่มีช่ือเสียงอย่าง Tycho Brahe อีกด้วย หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) เป็นหนึ่งในนาฬิกาทีม่ีความเก่าแก่ และมีการสร้างที่ประณีตที่สดุในโลกเรือนหนึง่ องค์ประกอบ
ของนาฬิกานี้มีทัง้หมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าปดัที่บอกถงึเร่ืองราวเกีย่วกบัดาราศาสตร์ การอธบิายต าแหนง่การโคจร
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบอกรายละเอียดอ่ืนๆอีกมากมายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 206 กม./ 3 ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุง
ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกียซ่ึงเป็นที่รู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมยัใหม่ 

 เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่8) 

ที่พัก : Vista Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 



 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่9) 
 น าทุกท่านเดินทางสูเ่มอืง บราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 130 กม./ 2 ชม.) เป็นเมอืงหลวงและ

เมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวาเกีย และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี โดยเป็นเมอืงหลวง
แห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช น าท่านถ่ายภาพดา้นนอกกบั ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava 

castle) เป็นปราสาทหลกัของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลีย่มผนืผ้าขนาดใหญ่อันงดงาม
แห่งนี้ที่ต้ังอยู่เหนอืแม่น า้ดานบู มีความผสมผสานของสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ เรอเนสซองส์ และบารอกได้อย่างลงตัว 
และที่ส าคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาส าหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ (The 

Blue church) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในช่ือโบสถ์สนี ้าเงิน เนื่องจากสขีองสว่นหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลอืบ
สีฟ้า สร้างข้ึนเพือ่ถวายแก่อลิซาเบธแหง่ฮงัการีลกูสาวของแอนดรูว์ทีส่อง ผู้เติบโตข้ึนมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปัจจุบนั
ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) 
เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกยีและมหาวิหารแหง่อัครสงัฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาต้ังอยู่ที่ชายแดน
ด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดและเก่าแกท่ี่สดุแห่งหนึง่ในบราติสลาวา 

  
เที่ยง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่0) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 
(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรป
กลางที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอลงัการมากมาย และเมอืง
บูดาเปสต์ เมืองหลวงประจ าประเทศฮังการีที่มีช่ือเรียก
เล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ พาทุกท่านท าอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของ
แม่น ้าดานูบ (ค่าล่องเรือ รวมในค่าทวัร์) ใช้ระยะเวลาลอ่งเรือ
ประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่ งแม่น ้า ที่
เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี , สะพาน
แ ข ว น  Széchenyi Chain Bridge, โ บ ส ถ์  Matthias,  
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์
กาเรต ต้ังอยู่กลางแม่น ้าดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะ
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ
ใกล้กัน  รูปปั้ นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue) 
ประติมากรรมด้ังเดิมถูกสร้างข้ึนในปี 1972 โดย  László 

Marton ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตที่เกิด
จากการแต่งงานคร้ังแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบัน

วันที่ห้า          บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลซิาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบดูาเปสต์ ประเทศฮงัการี-  

                      ล่องเรือชมความงามของแมน่ ้าดานูบ – รูปป้ันเจ้าหญิงน้อย                                อาหารเช้า, เที่ยง, เยน็ 

 

     



 

สวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎที่ท าจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอ กลายเป็นสญัลักษณ์ของบูดาเปสต์ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่11) 

ที่พัก : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่12) 
น าท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เร่ิมต้นที่แวะถา่ยภาพดา้นนอกกบั  ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) 
ปราสาทแห่งแรกต้ังอยู่ทางใต้ของ Castle Hill เพื่อป้องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars ปราสาทบูดาเปสต์ 
เป็นอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 18 ปราสาทได้รับความเสียหายอยา่งมากในสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church ได้รับการขนานนามให้เป็น Church of 

Our Lady หรือที่ รู้จักกันในนามของมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งสวยงามและทั้งเป็นแหล่งรวมศรัทธาของผู้คน โดย
สถาปัตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนั้น เป็นการผสมผสานกันของทั้งศิลปะโกธคิ , นีโอโกธิค, อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์
หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman's Bastion สร้างข้ึนระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอย
เจ็ดเสาและซุ้มประตูทีไ่ด้รับการออกแบบในสไตลน์ีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากที่นีทุ่กทา่นจะได้เหน็ทศันยีภาพ
ที่ดีที่สุดของเมืองและแม่น ้าดานบู  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 196 กม. / 2.30 ชม.) ให้เวลา
ท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่3) 

วันที่หก       บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet in Parndorf  

                    ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแหง่เวียนนา – 

                    Column of Pest - ถนน Karntner Strasse                                                                                อาหารเช้า, เที่ยง 

     



 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 47 กม. / 1 ชม.) ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไป
ด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก่ จากนั้นน าทา่นชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เปน็
อาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ต้ังอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่
เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเร่ิมโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศใหก้ับนักบญุสตี
เฟนในบริเวณนี้มาต้ังแต่ปี 1147 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีต
พระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของ
ประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 
ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปตัยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้ น
เชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล  Column of Pest เป็นเสาศักด์ิสิทธิ์ที่ต้ังอยู่บน 
Graben ถนนในเมืองช้ันในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์สถานสไตล์บาโรกสร้างข้ึนหลังจากเกดิโรคระบาดคร้ังใหญ่ในปี 
1679 เป็นผลงานประติมากรรมทีม่ีช่ือเสยีงและโดดเด่นที่สดุช้ินหนึ่งในเมอืง  

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปป้ิงหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปป้ิงทีย่าวที่สดุใน
ยุโรปเช่ือมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมร้ีานค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟช่ันต่างๆแล้วยงัได้
เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา 

เย็น  อิสระอาหารเยน็เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาของทา่น 

ที่พัก : H+ Hotel Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่14) 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

11.45 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS  เที่ยวบนิที ่EY054 

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

21.40 น.      น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่EY402 

 

 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนี้การเปลีย่นทางบริษัทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัส าคญั 

 

 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง                          อาหารเช้า 

 

     

วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

                                                                                                                    



 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลบั ประเทศไทย-ประเทศเยอรมนั 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ต้ังแต่วันที ่01 มิถุนายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกบัโควิดทั้งหมด ต้ังแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกลวั้นเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมฉิะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์  
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดนิทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดข้ึนจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิข้ึน จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ทีต่ามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธรุกิจน าเทีย่วมคี่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพือ่เตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออ่ืนๆ 

 



 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงนิหรือการบริการอ่ืนๆได้)  

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพกั 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพกัเด่ียวเพิม่) 

หรือ เป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์
ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มเีคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคมุ
ความเย็นได้ภายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลือ่น
วันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอีกคร้ัง และการจัดที่
นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพือ่แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิ
ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามทีส่ายการบิน
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เ ดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ติดเช้ือโควิด-
19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลกูคา้ต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า
ต้องการซ้ือประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไป
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทัง้นี้การท าประกันนีจ้ากบริษัท  มากกว่าข้อบังคบั ตาม พรบ 
ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและ ยื่นวีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. เก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบนิ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจ  

 



 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จริง เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างทา่นลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกคา้ต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลมุการรักษาเท่านัน้ (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลมุ) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงนิ
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทัง้นีก้ารท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบงัคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว   ที่บังคับให้บริษัทน าเทีย่ว 
ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความประสงคม์าทีบ่ริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้  



 

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วันท าการ 

ผู้สมัครตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เน ือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข  

รวมถึงเอกสารทีใ่ช้ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า  

 

 

1. พาสปอรต์เลม่ปัจจบุัน (Passport) 

มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น  

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที)  

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหนา้มองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5เซ็นตเิมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 



 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

3. เอกสารส่วนตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

 - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง)  
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย)  
 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา  

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง
ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 
ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

 

 

 



 

4. หลกัฐานการงาน / หนงัสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีปน็พนกังานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสอืรับรองการท างานจากบริษัททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหนง่
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏบิัติงานตามปกติหลงัครบก าหนดวันลา พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามผูม้ีอ านาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)  
4.2 กรณทีีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบยีนการค้า (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณทีีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเทา่นั้น สถานทตูไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)  
4.4 กรณเีป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณี
ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกดิ 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธร่์วมกัน 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย
แนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดทีดิ่น, หลกัฐานอ้างอิงอ่ืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (Financial evidence) 

 5.1 กรณอีอกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งใชเ้อกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง)  
 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 

5.2 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง มผี ูส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอ่ืน 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผูส้มคัร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบันทีใ่ช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบญัชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนบัสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่น
บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลบัสู่ภมูลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนบัสนุน และวันเดินทางที่ไปทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอดูตัวอยา่ง) 



 

 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที่สามารถสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้ผูเ้ดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พี่-น้องท้องเดียวกนั สายเลอืดเดียวกันเทา่นัน้ !! 

กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกบัพาสปอร์ตทีใ่ช้เดินทาง 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารลา่ช้ามากยิง่ข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งใหก้ับบริษัทฯทนัที !! หาก
ด าเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว่้าทา่นจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ทา่นได้ช าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงคท์ี่จะยืน่ค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมคัรต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน าสง่สถานทตูเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวีซ่าของทา่น 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เ พ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทัวร์ และวันที่เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนน าเอกสารสง่บริษัทฯ 

 

โปรแกรมทัวร์ :       วันที่เดินทาง :       

ช่ือ-สกุล ผู้สมคัรวีซ่า (ENG) :      บริษัทที่จองทัวร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปี ที่จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 

ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร ์

ฉบับจรงิ 

(ชุด) 
ส าเนา 

(ชุด) 
หมายเหต ุ

อื่นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่ปัจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบจุ านวน ....... เลม่    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสอืรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชียอ้นหลงั 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นช่ือเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหย่าร้าง 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกุล 

- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้ับบริษัททัวร์ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที่ผู้สมคัรจัดสง่มาเท่านัน้. 
 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื่นค ารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเกน้ 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบยีนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานที่ท างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอยา่งชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสาม ี(ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป ีเกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าลา่สดุ หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สญูหาย ............... 



 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สญูหาย ............... 

15. บุคคลที่เดินทางไปทอ่งเทีย่วด้วยในทริป และความสมัพนัธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ ์................. 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอ่ืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเ่คยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที่ถกูปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศที่ถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ที่ถูกปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลที่ถกูปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกบัใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกค่าใช้จ่ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯลา่ช้า อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยืน่วีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนนิการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทตูผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกบั
ความเป็นจริง อาจสง่ผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของทา่นใหชั้ดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ่ด้รับ และวันเดือนปีทีเ่ร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยนืยนัการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับยืน่วีซ่า จากเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยืน่วีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า เพื่อให้สถานทตูดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่า่นมา  

 

 หมายเหตุ: การอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีสว่นเกีย่วข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้  


