
  

 
 
 
 

 

 
 



  

 
 
 
 

 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
��.�� น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น   ประตูหมายเลข ( เคานเ์ตอร ์R สายการบิน EVA 

AIRS เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน 
วนัที�สอง เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– ซาลสบ์วรก์ 

��.�� น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR061 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินตรงประมาณ �� ชั �วโมง) 
07.40 น. ถึง สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย ,

ชั �วโมง) นําท่านผ่านขั0นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บั 
สบวร์ก ซึ�งมีประวติัการสรา้งมาตั0งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที� �B และต่อมาพระนางมาเรีย 
เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ0 นใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง �,EE� หอ้งในระหว่างปีค.ศ.�GEE-
�GEI เพื�อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที�ประทบั ซึ�ง
ไดร้บัการตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั �งเศส  
 
 
 
 
 
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง P,, กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ E 

ชม.)  ประเทศออสเตรยี เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสารท์” 
ที�มีชื�อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบา
รอคที�ตั0งอยูบ่นฝั�งแม่นํ0าซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที�ประทบัถาวรของอารค์บิชอป  และ  
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที�สําคัญยิ�งของบรรดาประเทศที� ใช ้
ภาษาเยอรมัน ชมสวน ดอกไมมิ้ราเบล(Mirabell Garden) ซึ�งเป็นฉากหนึ�งในการถ่ายทํา
ภาพยนตรเ์รื�อง มนตร์กัเพลงสวรรค ์ (The Sound of Music) ที�โด่งดงัไปทั �วโลก อิสระเดิน
เที�ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื0 อสินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองที�มีความสวยงาม
รวมทั0งมีรา้นคา้สินคา้แฟชั �นมากมาย 

 



  

 
 
 
 

 
 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง 

�นาํคณะเขา้สูที่�พกั AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สาม ชาลซบู์รก์ – ฮลัลส์ตทัท ์- เชสกี�  ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง G_ กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม.) 
หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที�ตั0งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขา
และป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที�โรแมนติกที�สุดใน 
Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้
ฉายาเมืองนี0 ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื0 นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที�ยวชมเมืองเสมือนหนึ�งท่านอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี�  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง _kI กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ _.Pk ชม.)  นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก 
ซึ�งสรา้งขึ0 นเมื�อปีค.ศ.�_,k ถือเป็นปราสาทที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ�งตั0งอยูริ่มฝั�งแม่นํ�าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุง้นํ0า ฝั�งตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองเก่าที�องคก์ารยเูนสโกขึ0 นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 
�II_ กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 



  

 
 
 
 

 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง 

�นําคณะเขา้สู่ที�พกั OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรอืเทียบเท่า 
 **เนื�องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจาํนวนจาํกดัและแต่ละโรงแรมจะมีหอ้งพกัไม่
เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที�ยว บริษัทขอสงวนสิทธิpในการเปลี�ยนที�พกัเป็นเมือง
เชสกี0  บเูดโจวิช หรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

วนัที�สี� เชสกี�  ครุมลอฟ - ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสุ – สะพานชารล์  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง �Pk กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ _ชม.) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้
สมญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ    

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นําเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ0 นอยู่บนเนินเขาตั0งแต่สมัย

คริสตศ์ตวรรษที� I ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจุบนัเป็นทาํเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั0งแต่ปี ค.ศ.�I�t ชม มหาวิหารเซนตวิ์ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังาม
สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที� �E   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที�
ใหญ่ที�สุดในกรุงปราก  ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� E โปรดใหส้รา้งขึ0 นในปี ค.ศ.�PEE ภายในเป็นที�
เก็บพระศพของกษัตริยส์าํคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ที� E, พระเจา้เฟอรดิ์นานดที์� � และ  
พระเจา้แมกซิมิเลี�ยนที� _ เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในส่วน
ที�เก่าแก่ที�สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั0งหลาย แลว้เดินชม ย่าน



  

 
 
 
 

ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ�งปัจจุบันมีรา้นขายของที�ระลึก วางจาํหน่ายอยูม่ากมาย 
จากนั0นนําท่านเดินเล่นบน สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ0าวลัตาวา 
สไตลโ์กธิคที�สรา้งขึ0 นตั0งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษที� 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรูปปั0 นโลหะ
ของเหล่านักบุญที�ตั0งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลือกซื0 อสินคา้พื0 นเมืองที�เรียงราย
อยูบ่นตลอดแนวสะพาน จากนั0นนําท่านเดินสู่ประตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมือง
ในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั0งแต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆ
ชั �วโมง ใหท่้านอิสระเลือกซื0 อสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั0งสินคา้ของฝากที�ระลึก 
รวมทั0งรา้นคา้แฟชั �นชั0นนํา อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 
Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ  

ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
�นาํคณะเขา้สูที่�พกั HOTEL DUO , PRAUGE หรอืเทียบเท่า 

วนัที�หา้ ปราก – บราตสิลาวา – บูดาเปสต ์   บรกิารอาหารเ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง PPE กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ P.Pk ชม.)  ซึ�งเป็นเมืองหลวง และเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศสโลวัก 
ตั0งอยู่ริมฝั�งแม่นํ0าดานูบ ที�บริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับ
พรมแดนของสาธารณรฐัเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ�งเป็นที�ตั0งของรฐัสภา
แห่งสโลวกั ชมโบสถ์เซนตม์ารติ์น ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑต่์างๆ  
โรงละคร และสถาบนัทางวฒันธรรม 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ บูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง _kk กม. ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ _.Pk ชม.) นําชม กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี ซึ�งไดชื้�อวา่เป็นเมืองที�ทนัสมยั และสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชื0 อชาติที�
มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ0 า
ดานูบ”  ชมเมืองที�ไดชื้�อว่างดงามติดอนัดบัโลก ดว้ยทศันียภาพบนสองฝั�งแม่นํ0าดานูบ ชม
จตัุรสัวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั�งเปสต ์ที�ตั0งของ Millenary Monument อนุสาวรียที์�
สรา้งขึ0 นฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง (ซุปกุลาซ) 
�นาํคณะเขา้สูที่�พกั VERDI GRAND HOTEL , BUDAPEST หรอืเทียบเท่า 

วนัที�หก บูดาเปสต ์– CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรอืแม่นํ�าดานูบ - เวียนนา   



  

 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูป
ดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอก โบสถแ์มทเธียส (Matthias 
Church) ซึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค์ ชื�อโบสถ์มา
จากชื�อกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ�งเป็นกษัตริยที์�ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ู ้
ทรงสรา้งสิ�งก่อสรา้งที�งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตล์นีโอ-โกธิก  
หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นที�สุดในศตวรรษที� 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระ
เจา้สตีเฟ่นที� 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยูห่น้า 
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที�ท่านสามารถชมความ
งามของแม่นํ0 าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี0 สรา้งขึ0 นตั0งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง
กาเรียน นําท่าน ล่องเรือแม่นํ�าดานูบอนัลือชื�อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรม
ฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที�ตั0งเรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝั�ง "บูดา" และ "เปสต"์ ชม
ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ� งงดงามเป็นที� รํ �า ลือ ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนี0 ท่านจะได้
ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํ0าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 
CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิ0 นที�ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย จากนั0นนําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน

ชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื0 นที�อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย (ระยะทาง 
_E, กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ _.Pk ชม.) 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื� นเมือง (เมนูเอสสแกลลอป) 
�นาํคณะเขา้สูที่�พกั BEST WESTERN SMART HOTEL , VIENNA หรอืเทียบเท่า 

วนัที�เจด็  เวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์ – โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่นส ์– สนามบินเวียนนา  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 
 
 
 

ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเที�ยวสายหลกัของกรุงเวียนนา ซึ�ง
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที�สรา้งขึ0 นในช่วง 
ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ�งเคยเป็นที�ประทบัของราช
สาํนักฮัปสบูร์กมาตั0งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที�ถูกสรา้งขึ0 นในช่วง ค.ศ. 
1873-1883 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําชมบริเวณรอบนอก โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุง
เวียนนา ซึ�งพระเจา้คาร์ลที� B โปรดใหส้รา้งขึ0 นในปี ค.ศ.�G�P เพื�อเป็นการแกบ้นต่อความ
ทุกข์ย ากของประชาชน  จาก นั0 น เ ชิญช้อป ปิ0 ง สินค้า ในย่ าน  ถนนคาร์นท์เนอร ์
(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เครื�องแกว้สวาร็อฟสกี0  
Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เสื0 อแฟชั �นวยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara, H&M 
ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรือแวะชิมของหวานที�รา้น THE DEMEL 
รา้นเบเกอรรี์� และ ชอ๊คโกแลตที�เก่าแก่เริ�มกิจการตั0งแต่ปี �GtB 

jk.�� น. นาํเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพื�อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื� อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

jo.�p น.  ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR062 
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินตรงประมาณ �� ชั �วโมง) 

วนัที�แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
jj.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการ
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 
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jp – �� มีนาคม 2561 pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
�  – �j มีนาคม 2561 pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
�� – �o เมษายน 2561 pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
09 – 16 เมษายน 2561 po,o�� po,o�� p(,o�� jj,��� �o,o�� 
j  – �j เมษายน 2561 po,o�� po,o�� p(,o�� jj,��� �o,o�� 

05 – 12 พฤษภาคม �pkj pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
24 – 31 พฤษภาคม �pkj pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
j( – �p มิถุนายน �pkj pj,o�� pj,o�� p�,o�� o,��� ��,o�� 
   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง � ขวบ j�,��� บาท** 
การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  



  

 
 
 
 

3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและห้องพกัในเมือง
เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาด
กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน Pk กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ _ ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ �,kkk,kkk บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
�ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื�นวีซ่าเชงเกน้(กรณีมีวีซ่าลดให ้3,000บาท) 

 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ j� ยูโร/ทริป/ทา่น (�ยูโร/วนั/ทา่น) 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ jk ยูโร/ทริป/ทา่น (�ยูโร/วนั/ทา่น) 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม G% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย P% 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย _� วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 



  

 
 
 
 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
 p วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั0งหมด 
ทั0งนี0  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
6. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ0 นจริง 



  

 
 
 
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 

2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า _k 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย G วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย �k วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิp ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

o. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ
เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ
ส่วนที�บริษัทยงัมิไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั
ปฏิบติัเท่านั0น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



  

 
 
 
 

j. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน �kk มิลลิลิตร
ต่อชิ0 น และรวมกันทุกชิ0 นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ � ใบเท่านั0น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั0น  
�. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  
 
 
 
 

 
1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั�น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ B เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ �ากวา่ _ หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด �.p x  .p ซม. ใบหนา้ประมาณ P ซม.  
จาํนวน _ รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื0 นสีขาวเท่านั0น 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า 
(มีอายุไม่เกิน P เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ
จดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที�อยู ่
และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบัตรขา้ราชการ
บาํนาญ 

เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าเชงเกน้ (ออสเตรีย) 



  

 
 
 
 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี0 แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การ
งานเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน �� วนั นบัจากวันนดัยื�นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั0นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั0น กรุณาจดัเตรียมดงันี0  

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร 
อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน () วัน นบัจากวันที+นดัยื+นวีซ่า  
***ผูที้� มีการประกอบอาชีพมีหนา้ที� การงานทาํตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ํ �ากว่า �� ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 
หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ�ง 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ�งสามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 
(ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 
(ระบุชื�อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.j ) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

• สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 
กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั0น บิดามารดา,บุตร,พี�นอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี0  



  

 
 
 
 

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุชื�อเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุชื�อผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจบุนัไม่เกิน ,- วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั�น*** 

• เอกสารเพื�ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าออสเตรยี เพื�อสแกนลายนิ� วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูออสเตรีย โดยประมาณ �k-�, วนัทาํการ 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าออสเตรยีแลว้ ทางสถานทูต

ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยมืหนงัสอืเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

กรณีใดๆ ก็ตาม ดงันั�นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร ์

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า และสถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า 

แผนที�การเดินทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า 
สถานที�ยื�นคาํรอ้งวีซ่า: ศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่า VFS อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั�น 15 ถนนสลีม 

    ทางอาคารมีสถานที�จอดรถรบัรอง แต่ทางศนูยย์ื�นวีซ่าไม่มีบริการประทบัตรา   
          ที�จอดรถฟรี 

 

 



  

 
 
 
 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ออสเตรีย 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร
ประกอบการยื�นวีซ่า !!! 

 
1. ชื�อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 
2. ชื�อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี�ยน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วนัที�ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที�ออก...................................... 
8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 



  

 
 
 
 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 
10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา และที�อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 
12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา P ปีที�ผ่านมา 

 ไม่เคย 
 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั0งแต่วนัที�..................ถึงวนัที�...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนักของผูส้มคัร 
 ตวัผูส้มคัรเอง 
 มีผูอื้�นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื�อบุคคลที�เดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 
หมายเหต ุขอ้ (/o/j�/jj กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที�สุด  

เพื�อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 
 

 

การพิจารณาอนมุติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านั �น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านั �น 


