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EEY02 MIRACLE OF EAST EUROPE 
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วนั 5คนื 

“เยอืนดนิแดนแหง่อศัจรรย ์4 ประเทศยโุรปตะวนัออก” 

ออสเตรยี เที8ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที8สุดในโลก สวนมิราเบล สวนดอกไม้ สุดแสนโรแมนติก 
ไอไลท์สําคัญ! บ้านเกิดของโมสาร์ท นาGิกาAnker Clock พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน   

เชก็ สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกีT ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถาน Jan Hus 
เยี8ยมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ โบสถ์ติน หอนาGิกาดาราศาสตร์ 

สโลวาเกยี เช็คอินสถานที8ชื8อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน 

ฮังการ ี ล่องเรือชมความงามของแม่นํTาดานูบ แม่นํTาที8ยาวที8สุดในสหภาพยุโรป รูปป]T นเจ้าหญิงน้อย  
 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS  

นํTาหนักสัมภาระโหลดใตท้้องเครื8อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.   

  



วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปn 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปn 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี8ยว / 
เดินทางท่านเดียว 

เพิ8ม (บาท) 

ที8นั8ง หมายเหตุ 

08-15 มิถุนายน 66 57,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปn  
ราคา 14,500 บาท) 

52,388 12,500 25  

22-29 มิถุนายน 66 58,888 53,388 12,500 25  

10-17 กันยายน 66 57,888 52,388 12,500 25  

17-24 กันยายน 66 57,888 52,388 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 

� FLIGHT:  

 DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 19.55-23.25   //  EY053 AUH-VIE 02.40-06.45   
 RETURN    : EY054 VIE-AUH 11.45-19.10  //  EY402 AUH-BKK 21.40-07.20     

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัTน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที8บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปxาก่อนขึTนเครื8อง  

19.55 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที8ยวบินที8 EY407 

23.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลี8ยนเครื8อง 
 

 

 

 

02.40 น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที8ยวบินที8 EY053 
06.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นําท่านผ่านขัTนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) 

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึTนรถโค้ช

ปรับอากาศ จากนัTนนําทุกท่านเดินทางไปเที8ยวชมที8 

เ มื อ ง ฮั ล ส์ ส ตั ท ท์  Hallstatt ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต รีย 

(ระยะทาง 311 กม./ 4.30 ชม.) เป{นหนึ8งในหมู่บ้านริม

ทะเลสาบสวยที8สุดในโลก ออสเตรียเป{นประเทศที8ขึTน

ชื8อเรื8องความโรแมนติก อีกทัTงบรรยากาศและความ

เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนีT

ยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป{น การปnนเขา, ล่องเรือ

ในทะเลสาบ, ป]8 นจักยานนํTา  

เที8ยง           � รับประทานอาหารเที8ยง (มืTอที81) 

วันที8หนึ8ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี8ยนเครื8อง 
 

วันที8สอง       ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์  - เซ็นทรัลสแควร์ – เมืองซาลซ์บูร์ก –  
                      สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสารท์ – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์  �อาหารเที8ยง, เย็น 
 



พาทุกท่านไปถ่ายรูปสวยๆที8 เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square 

Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที8โดดเด่นด้วยรูปป]T นโฮลี8ทรินิตีT

ที8แสดงเรื8องราวและเอกลักษณ์ของเมืองและยังเป{นสถานที8จัด

งานเทศกาลต่างๆด้วย จากนัTนนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์

บูร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 71 กม. / 1.30 ชม.)  มีวิวทิวทัศน์

สวยงามเป{นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับ

ทะเลสาบตลอดเส้นทาง ที8มีชื8อเสียงในเรื8องสถาป]ตยกรรม

บาร็อค ซึ8งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป{นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณ

เมืองเก่าจึงได้รับการขึTนทะเบียนเป{นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเน สโกใน ปn  ค .ศ. 1997 จากนัTน นําท่าน ชม  สว น มิราเบ ล 

( Mirabell garden)  สว น ดอกไม้  สุดแสน โรแม น ติกสไต ล์

ฝรั8งเศส ที8ได้ชื8อว่าร่มรื8นและสวยงามที8สุดในออสเตรีย ซึ8ง

ตัTงอยู่ภายในพระราชวังมิราเบล ภายในตกแต่งและออกแบบ

อย่างเป{นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก และแต่ง

ด้วยพันธ์ุไม้หลากสี สถานที8นีTยังเป{นส่วนหนึ8งในฉากคลาสสิก

ของภาพยนตร์เรื8อง The Sound of Music ภาพยนตร์ที8ได้ชื8อ

ว่าเป{นตํานานของภาพยนตร์ฮอลลีวูด บ้านเกิดของโมสาร์ท 
(Mozart Birthplace) อาคารสีเหลือง  คือบ้าน เลขที89 เป{น

สถานที8ที8โมสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนีT ภายในบ้าน

หลังนีTออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดย

มีการออกแบบให้เหมือนตอนที8โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่ให้มากที8สุด 

ภายในได้รวบรวมเรื8องราวและเครื8องดนตรีในสมัยเด็กของโม

สาร์ท ไม่ว่าจะเป{นไวโอลิน หรือเปnยโนและยังมีรูปภา พแ ละ

จดหมายที8เขียนถึงกันในครอบครัวด้วย มหาวิหารซาลซ์บูร์ก 

(Salzburg Cathedral) เป{นโบสถ์สไตล์บาโรกศตวรรษที8 1 7 

อุทิศให้กับนักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จิลิอุส มหาวิหารแห่งนีT

ก็ถูกสร้างขึTนใหม่ หลังจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษที817 โบสถ์

แห่งนีTสร้างขึTนใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การนําของ เจ้าชาย-บิชอปวูลฟ� ดีทริช ฟอน ไรเตเนา จัตุรัสศูนย์กลาง

ประวัติศาสตร์ (Mozartplatz) เป{นจัตุรัสแห่งสันติภาพที8ได้รับการยกย่องเป{นอย่างมาก ตรงกลางจัตุรัสมีรูปป]T นในความ

ทรงจําของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ที8เกิดในเมือง และหลังจากนัTนก็ได้ตัTงชื8อจัตุรัสแห่งนีTสร้างขึTน

โดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ� ดีทริช ฟอน ไรเตเน 

เย็น    � รับประทานอาหารเย็น (มืTอที82) 
   ที8พัก : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื8อโรงแรมที8ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืTอที83) 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกีT ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 205 กม./ 3 ชม.) 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ที8ตัTงอยู่ทางตอนใต้ ที8ล้อมรอบด้วยแม่นํTา Vltava ทําให้เมืองแห่งนีTมีลักษณะคล้าย
หยดนํTา จนถูกขนานนามว่าเป{น "เมืองหยดนํTา" จากนัTนนําท่านถา่ยรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov Castle) เป{นปราสาทกอธิคดัTงเดิม ตัTงอยู่ริมฝ]8 งแม่นํTาวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับ
ปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปn เคยเป{นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป{นสมบัติของ
รัฐบาลใน ที8สุด อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาว รี ย์ขนาดใหญ่แสดง ให้เห็น นักรบ Hussite ที8 ไ ด้รับชัยชน ะและ
โปรเตสแตนต์ซึ8งถูกบังคับให้ต้องลีTภัย ถูกเป�ดเผยในปn 1915 เพื8อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปnของการพลีชีพของ 
Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที8ยง      � รับประทานอาหารเที8ยง (มืTอที84) 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 172 

กม./2.30 ชม.)  เป{นเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของ

สาธารณรัฐเช็ก เมืองที8มีความเก่าแก่ราว 200 ปnก่อน

คริสตกาล มีแม่นํTาวัลตาวา เป{นแม่นํTาสายสําคัญที8หล่อ

เลีTยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และ

เงียบสงบ จึงทําให้ได้รับสมญานามว่าเป{นดินแดน ของ 

“มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” นําท่านเข้าชม 

ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าเข้าชม รวมในค่า

ทัวร์)  เป{นปราสาทเก่าแก่สถาป]ตยกรรมแบบโกธิค ที8

ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป{นปราสาทโบราณ

ที8ใหญ่ที8สุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัว

พระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และป�อมปราการ ตัว

อาคารเป{นแบบสไตล์โรมันตัTงแต่ศตวรรษที8 10 นําทุก

ท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) อัน

เ ก่ า แ ก่  โ บ ส ถ์ แ ห่ ง นีT เ ป{น ตั ว อย่ า ง ที8 โด ด เ ด่ น ของ

สถาป]ตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนีTคือ 

บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระ จกสี 

ร อ บ ๆ ผ นั ง ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ภ า พ จิ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ

ประติมากรรมที8มีความประณีตและสวยงามสุดๆ สะพาน

ชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป{นสะพานประวัติศา สตร์  

ทอดตัวข้ามแม่นํTาวัลตาวา (Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่นของสะพานแห่งนีTคือเหล่ารูปป]T นสไตล์บาโรก (Baroque 

Statues) ทัTงหมดกว่า 30 รูป ที8ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตัTงแต่ในศตวรรษที8 17 โบสถ์ติน (Church of Our Lady 

before Tyn) เป{นโบสถ์ที8ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาสไตล์โกธิค สิ8งที8น่าสนใจที8สุดในโบสถ์นีTได้แก่ ภาพวาด แท่นบูชาโดย

วันที8สาม      เมืองมรดกโลกเชสกีT ครมุลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ -  อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก –  
                     ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาGิกาดาราศาสตร์     �อาหารเช้า,เที8ยง, เย็น 
 



แบบโกธิค ที8ถูกสร้าง และออกแบบโดย Karel Škréta และที8นี8ยังมีหลุมฝ]งศพของนักดาราศาสตรที8มีชื8อเสียงอย่าง 

Tycho Brahe อีกด้วย หอนาGิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป{นหนึ8งในนาGิกาที8มีความเก่าแก่ และมีการ

สร้างที8ประณีตที8สุดในโลกเรือนหนึ8ง องค์ประกอบของนาGิกานีTมีทัTงหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าป]ดที8บอกถึงเรื8องราว

เกี8ยวกับดาราศาสตร์ การอธิบายตําแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบอกรายละเอียดอื8นๆอีก

มากมายเกี8ยวกับดาราศาสตร์ 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืTอที85) 

   ที8พัก : Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื8อโรงแรมที8ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืTอที86) 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 328 กม./ 5 ชม.) เป{นเมืองหลวงและ

เมืองที8ใหญ่ที8สุดของประเทศสโลวาเกีย และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี โดยเป{นเมืองหลวง

แห่งเดียวในโลกที8มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช  

เที8ยง � รับประทานอาหารเที8ยง (มืTอที87) 

นําท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava castle) เป{นปราสาทหลักของบราติสลาว า

เมืองหลวงของสโลวาเกีย เป{นอาคารรูปสี8เหลี8ยม ผืนผ้า

ขนาดใหญ่อันงดงามแห่งนีTที8ตัTงอยู่เหนือแม่นํTาดานูบ มี

ความผสมผสานของสถาป]ตยกรรมแบบโกธิค เรอเนส

ซองส์ และบารอกได้อย่างลงตัว และที8สําคัญหอคอยที8

แห่ง นีT ยัง เคยเป{น ที8 เก็บม ง กุฎและค ฑา สํา ห รั บ พิ ธี

ราชาภิเษกอีกด้วย โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ (The Blue 

church) ห รื อ ที8 รู้ จั ก กัน ทั8 ว ไ ป ใ น ชื8 อโ บส ถ์ สี นํT าเงิน 

เนื8อง จากสีของ ส่ว น หน้า , โม เสค , majolicas และ

หลังคาเคลือบสีฟ�า สร้างขึTนเพื8อถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ที8สอง ผู้เติบโตขึTนมาในปราสาทเพรส

เบิร์ก ป]จจุบันที8นี8เป{นส่วนหนึ8งที8ทําหน้าที8เป{นโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s 

cathedral) เป{นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตัTงอยู่ที8

ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป{นโบสถ์ที8ใหญ่ที8สุดและเก่าแก่ที8สุดแห่งหนึ8งในบราติสลาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที8สี8        เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – 
                  เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี                                                                                                         �อาหารเช้า,เที8ยง, เย็น 
 



จากนัTนนําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรปกลาง

ที8มีสถาป]ตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และ เมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจําประเทศฮังการีที8มีชื8อเรียกเล่นๆว่า 

ไข่มุกแห่งแม่นํTาดานูบ 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืTอที88) 

   ที8พัก : Dormero Hotel Budapest 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื8อโรงแรมที8ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืTอที89) 

นําท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์ม าร์คต่ าง ๆ 

เริ8มต้นที8 แวะถ่ายภาพด้านนอกกบั  ปราสาทบูดาเปสต์ 

(Castle hill) ปราสาทแห่งแรกตัTงอยู่ทางใต้ของ Castle 

Hill เพื8อป�องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars 

ปราสาทบูดาเปสต์ เป{นอาคารสไตล์ Neo-Baroque 

ขนาดใหญ่ในศตวรรษที8 18 ปราสาทได้รับความเสียหาย

อย่างมากในสงครามโลกครัTงที8สอง แต่ส่วนมากของ

ด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church 

ได้รับการขนานนามให้เป{น Church of Our Lady หรือที8

รู้จักกันในนามของมหาวิหารอันยิ8งใหญ่ที8ทัTงสวยงาม

และทัTงเป{นแหล่งรวมศรัทธาของผู้คน โดยสถาป]ตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนัTน เป{นการผสมผสานกันของทัTงศิลปะ

โกธิค, นีโอโกธิค, อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman's Bastion สร้างขึTน

ระหว่างปnพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและซุ้มประตูที8ได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes 

Schulek จากที8นี8ทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที8ดีที8สุดของเมืองและแม่นํTาดานูบ รูปป]T นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess 

Statue) ประติมากรรมดัTงเดิมถูกสร้างขึTนในปn 1972 โดย László Marton ศิลป�นได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตที8

เกิดจากการแต่งงานครัTงแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎที8ทําจากหนังสือพิมพ์โดย

พ่อของเธอ กลายเป{นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตัTงแต่อดีตจนถึงป]จจุบัน 

อีกหนึ8งกิจกรรมที8ไม่ควรพลาด คือ การล่องเรือชมความงามของ
แม่นํTาดานูบ (ค่าล่องเรือ รวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 
1 ชม. ในช่วงที8เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝ]8 งแม่นํTา ที8เราจะสังเกตเห็น 
อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี, สะพานแขวน Széchenyi Chain 
Bridge, โบสถ์ Matthias,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที8ล่องเรือ
เราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต ตัTงอยู่กลางแม่นํTาดานูบ ปกคลุมด้ว ย
สวนสาธารณะและสิ8งอํานวยความสะดวกเพื8อการพักผ่อนหย่อนใจ 

เที8ยง      � รับประทานอาหารเที8ยง (มืTอที810) 

วันที8ห้า        เมืองบูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปป]T นเจ้าหญิงน้อย –  
                    ล่องเรือชมความงามของแม่นํTาดานูบ - Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย           �อาหารเช้า,เที8ยง 
 



จากนัTนนําทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 194 กม. / 2.30 ชม.) ให้เวลา

ท่านได้อิสระช้อปป�T งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื8นๆอีกมากมาย 

เย็น � อิสระอาหารเย็นเพื8อไม่เป{นการรบกวนเวลาของท่าน 
   ที8พัก : Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื8อโรงแรมที8ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืTอที811) 

นําท่านเดินทางไปเช็คอินสถานที8ไฮไลท์ในเมืองเวียนนา 
เ ริ8 ม ต้ น ที8  น า Gิ ก า  Anker Clock (Ankeruhr) คื อ
นาGิกาโบราณที8เก่าแก่ของกรุงเวียนนา ที8สร้างเพื8อ
รําลึกถึงอดีตที8ผ่านมาของเมืองนีT ตอนเที8ยงวันของ
ทุกวัน จะมีเสียงเพลงในยุคต่างๆ ดังขึTน พร้อมกับรูป
ป]T นจะเดินข้ามสะพานมาอีกฝ]8 งของอาคาร เป{นศิลปะ
การออกแบบตาม แบบฉบับอาร์ตนูโว ตัว น าGิกา
ประดับด้วยโมเสกที8สวยงาม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 
( St. Stephan’s Cathedral) เ ป{ น อ า ส น วิ ห า ร
โรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป{นที8ตัTง
อาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาป]ตยกรรมที8
เห็นอยู่ในป]จจุบันเป{นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก 
ริเริ8มโดยรูดอล์ฟที8 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที8อุทิศ
ให้กับนักบุญสตีเฟน ใน บริ เว ณนีTม าตัTงแต่ปn  1147 
Column of Pest เ ป{ น เ ส า ศั ก ดิ� สิ ท ธิ� ที8 ตัT ง อ ยู่ บ น 
Graben ถนนในเมืองชัTนในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์
สถานสไตล์บาโรกสร้างขึTนหลังจากเกิดโรคระบาด
ครัTงใหญ่ในปn 1679 เป{นผลงานประติมากรรม ที8มี
ชื8อเสียงและโดดเด่นที8สุดชิTนหนึ8งในเมือง จากนัTนนํา
ท่านเดินทางไปช้อปป�T งที8 Goldenes Quartier เป{น
หนึ8งในแหล่งช้อปป�T งสุดหรูของเวียนนา มีร้านเรือธง
ประมาณ 20 แห่งจากแบรนด์ดังระดับโลกบางแห่ง 
เช่น Prada, Valentino, Bottega Veneta และอื8นๆ
อีกมากมาย นอกจากนีTยังมีร้านอาหารหรูในเลือก มีทัTงร้านอาหารทะเลพร้อมค็อกเทลสูตรพิเศษ, คาเฟ� ที8ขึTนชื8อรื8องขนม
อบที8ทําด้วยมือและกาแฟสุดพิเศษ และอีกมากมาย 

เที8ยง � รับประทานอาหารเที8ยง (มืTอที812) 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกที8 พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป{นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ8งของพระราชวังในป]จจุบันเป{นที8พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่า
แห่ง เวียน น า ( Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับม ากที8 สุดแห่งหนึ8งของ โลก ด้าน หน้าของ อาคารเป{น
สถาป]ตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบป�ดทอง และประดับประดาด้วยรูปป]T นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดาน
มีภาพวาดที8มีความงดงามชวนหลงใหล จากนัTนให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป{นถนนช้อปป�T งหลักใน
เวียนนาและเป{นถนนช้อปป�T งที8ยาวที8สุดในยุโรปเชื8อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้า
หลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั8นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา 
 
 
 
 
 

วันที8หก        กรงุเวียนนา - นาGิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier –  
                    พระราชวงัฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse                           �อาหารเช้า,เที8ยง, เย็น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืTอที813) 

  ที8พัก : Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
  (ชื8อโรงแรมที8ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืTอที814) 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื8อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

11.45 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS  เที8ยวบินที8 EY054 
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลี8ยนเครื8อง 
21.40 น.      นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที8ยวบินที8 EY402 

 
 
 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี8ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ขึTนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ8น สถานที8ท่องเที8ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ8น ณ เวลานัTน  
ทัTงนีTการเปลี8ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป{นหลักสําคัญ 

 

► เอกสารที8ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศออสเตรีย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศออสเตรยี ยกเลิกมาตรการเกี8ยวกับโควิดทัTงหมด ตัTงแต่วนัที8 16 พฤษภาคม 2565 

ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี8ยวกบัโควิดทัTงหมด ตัTงแต่วันที8 01 ตุลาคม 2565 

 

เง ื8อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัTงนีTจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึTนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที8มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื8อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ8ม (ในกรณีที8ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที8ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที8ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัTง มิฉะนัTนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื8นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

วันที8แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
                                                                                                                    

วันที8เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี8ยนเครื8อง                        �  อาหารเช้า 
 



- ค่าทัวร์ส่วนที8เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป{นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที8เหลือตามที8บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัTน 

 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ8ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัTนทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

เงื8อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึTนไป คนืเงินทัTงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที8 เกิดขึTนจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื8องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื8นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที8เกิดขึTน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื8องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื8นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัTงหมดตามราคาทัวร์ที8ตามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัTงหมด 

5. เมื8อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ8ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัTงสิTน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที8เกิดขึTนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที8เกิดขึTนจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที8ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที8ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที8ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที8ยวมีค่าใช้จ่ายที8ได้จ่ายจริงเพื8อเตรียมการจัดนําเที8ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที8

ต้องจ่าย ทัTงนีT ผู้ประกอบธุรกจินําเที8ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที8ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื8องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื8นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีTรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัTงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ8ง ไม่สามารถรีฟ]นด์เป{นเงนิหรือการบริการอื8นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื8องบินไป-กลับ ชัTนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที8พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที8ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที8เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป{นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี8ยวเพิ8ม) 

หรือ เป{นการเพิ8มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที8ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์

ต่างๆ บริษัทขอจัดที8พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที8พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื8องปรับอากาศที8สามารถปรับควบคุม

ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื8องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัTงปn  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที8นั8งเป{น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัTนไม่สามารถเลื8อน

วันได้ ใน กรณีที8ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที8เพื8อสอบถามราคาอีกครัTง และการจัดที8

นั8งของผู้เดินทาง เป{นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื8อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที8ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที8บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํTาหนักกระเปxา สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื8อง 30 กิโลกรมั ถือขึTนเครื8องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื8องบิน

ตามเงื8อนไขของแต่ละสายการบินที8มีการเรียกเก็บ และกรณีนํTาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที8สายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผน ประกัน ภัยการเดินท าง สําหรับ ผู้เดินท าง ไปต่างประเท ศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืTอโควิด-

19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ8งเกิดขึTนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที8ประกันครอบคลุมการรกัษา



เท่านัTน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื8นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ8งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ8มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า

ต้องการซืTอประกันเพิ8มวงเงินคุ้มครอง เพิ8มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ8งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป{นไป

ตามเงื8อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัTงนีTการทําประกันนีTจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ 

ธุรกิจนําเที8ยว  ที8บังคับให้บริษัทนําเที8ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัTน  แต่ทัTงนีT ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืTอความคุ้มครองเพิ8มเติม

สามารถแจ้งความประสงค์มาที8บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที8ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที8จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและ ยื8นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื8นๆ ที8นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื8องดื8ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป{นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํTามันที8สายการบินเรียกเก็บเพิ8มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื8องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเปxาที8โรงแรม 

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR/ทา่น สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึTน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื8นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื8องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัTงหมดก่อนทําการจอง เพื8อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื8อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัTงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื8อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัTงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที8จะเลื8อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึTนในกรณีที8มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ8ม หากสายการบินมีการปรับขึTนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี8ยนเที8ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื8องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ8งของผิดกฎหมาย ซึ8งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTน หากเกิดสิ8งของสูญหาย อันเนื8องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที8ยวเอง  

6. เมื8อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัTงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื8อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัTงหมด  

7. รายการนีTเป{นเพียงข้อเสนอที8ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัTงหนึ8ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที8พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ8งอาจจะปรับเปลี8ยนตามที8ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื8องห้องพัก เป{นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที8เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี8/ปลอดบุหรี8ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี8ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที8พัก ทัTงนีTขึTนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป{นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินท าง 

มิฉะนัTน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัTงสิTนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัTน 



11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื8องจากเป{นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป{นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื8น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืTอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ8งเกิดขึTนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที8ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัTน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื8นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ8งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ8มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืTอประกันเพิ8มวงเงนิ

คุ้มครอง เพิ8มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ8งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป{นไปตามเงื8อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัTงนีTการทําประกันนีTจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที8ยว  ที8บังคับให้บริษัทนําเที8ยว 

ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัTน  แต่ทัTงนีT ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ

ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืTอความคุ้มครองเพิ8มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที8บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัTงสิTนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัTน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื8องจากเป{นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป{นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื8น ๆ  

 

ประกอบการยื8นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิTวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื8นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที8 เนื8องจากสถานทตูมีการเปลี8ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื8อนไข 

รวมถงึเอกสารที8ใชสํ้าหรบัยื8นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป{นประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มป]จจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ8าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที8เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื8อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที8เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิTว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 



รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื8องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟ]นโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเป�ดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป{นรูปที8ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัTน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ8งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื8นๆ เพิ8มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป{นต้องยื8นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป{นภาษาอังกฤษ ดังนีT 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สําเนาใบเปลี8ยนชื8อ - นามสกุล (จําเป{น หากเคยมีการเปลี8ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ8ากว่า 18 ปn (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป{นต้องยื8นเอกสารเพิ8ม พร้อมแปลเป{นภาษาอังกฤษ ดังนีT 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที8มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที8มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ8ากว่า18ปn (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป{นต้องยื8นเอกสารเพิ8ม พร้อมแปลเป{นภาษาอังกฤษ ดังนีT 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที8มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที8มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัTน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที8สาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที8สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที8



อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที8เด็กแสดงตัวยื8น

คําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป{นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที8ที8รับยื8นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ9ายใดเป:นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัTน ผู้ปกครองจําเป{นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัTงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที8แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีป{นพนกังานทั8วไป ทัTงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที8ท่านทาํงานป]จจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที8ได้รับ, วัน เดือน ปn ที8เริ8มทํางาน, และช่วงเวลาที8ขอลางานไปเที8ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป:นต้องเป:นภาษาอังกฤษ เท่านัKน) 

4.2 กรณีที8เป{นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป:นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที8เป{นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัTน สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป:นต้องเป:นภาษาอังกฤษ เท่านัKน) 

4.4 กรณีเป{นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที8ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป{นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื8อ-สกุล    วัน เดือน ปnเกิด 

ของสามีและบุตร ที8มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป:นต้องเขียนจดหมายชีKแจง บรรยายเป:นภาษาอังกฤษเท่านัKน) 

 

4.5 กรณีกิจการที8ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป{นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีTแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที8มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืTอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที8ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื8นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป:นต้องเขียนจดหมายชีKแจง บรรยายเป:นภาษาอังกฤษเท่านัKน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป{นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีT 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื8อ-สกุล เป{นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป]จจุบันที8ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที8มีประวัติการเดินบัญชีที8สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ8าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนัTนๆไม่ตํ8ากว่า 6 หลัก เพื8อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื8อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื8อ-สกุล เป{นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป]จจุบันที8ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื8อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื8น 

(สะกด ชื8อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป{นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป]จจุบันที8ใช้เดินทาง) 



5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที8มีประวัติการเดินบัญชีที8สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ8าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัTนๆไม่ตํ8ากว่า 6 หลัก เพื8อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื8อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป{นต้องเขียนจดหมายชีTแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที8ไปท่องเที8ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื8อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที8สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป{นต้องเป{นบิดา/มารดา/พี8-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัTน !! 

กรุณาระบุ ชื8อ-สกุล ลงในจดหมายชีTแจ้งเป{นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จําเป{นต้องขอจากธนาคาร เป{นภาษาอังกฤษ เท่านัTน 

จําเป{นต้องให้เจ้าหน้าที8ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัTน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที8ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื8นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื8อประโยชน์ในการยื8นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื8นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป{นจริง เนื8องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื8ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป{นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป{นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ8งขึTน 

 

 เมื8อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป{นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที8ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที8จะยื8นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัTง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที8

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัTงนีTบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที8เพื8อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัTงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ8มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื8อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื8อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื8องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป{นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 



 

เอกสารทกุฉบบัที8ใชป้ระกอบการยื8นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป{นภาษาองักฤษเทา่นัTน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป{นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื8อความสะดวกในการยื8นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื8อ รหัส รายการทัวร์ และวันที8เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที8เดินทาง :       

ชื8อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที8จองทวัร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปn ที8จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื8อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัTงนีT บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที8ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัTน. 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื8นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มป]จจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื8อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบ้าน 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี8ยนชื8อตัว 
- สําเนา ใบเปลี8ยนนามสกุล 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื8นคาํรอ้งขอสมัครวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื8อประโยชน์ในการยื8นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป{นภาษาอังกฤษ) 

ชื8อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที8เดนิทางทอ่งเที8ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื8อ - นามสกุล ป]จจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื8อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที8อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที8อยู่พํานักป]จจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

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

7. อาชีพป]จจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที8ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื8อสถานที8ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที8อยู่ที8ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี8ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื8อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปn เกิด................  สถานที8เกิด ..................... 

12. ชื8อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปn เกิด................. สถานที8เกิด ...................... 

13. ชื8อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปn เกิด................  สถานที8เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลที8เดินทางไปท่องเที8ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื8อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื8อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื8น )ๆ โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที8เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปn ที8ถกูปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที8ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที8ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปn ที8ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที8ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปnที8ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัTงแต่วันที8 .............................................. ถึงวนัที8 .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิTวมือเพื8อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านีT 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปn ที8ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื8นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื8อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื8อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื8นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที8ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที8จะใช้ยื8นสถานทูต 

เนื8องจากข้อมูลทัTงหมด บริษัทฯจําเป{นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที8ไม่สอดคล้องกับ

ความเป{นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป:นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื8อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที8ได้รับ และวันเดือนปnที8เริ8มงาน 

 

 เมื8อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื8นวีซ่า จากเจ้าหน้าที8ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื8นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื8นวีซ่า 

          - ท่านจําเป{นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื8อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที8ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป{นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี8ยวข้องใดๆทัTงสิTน ทัTงนีTบริษัทเป{นเพียงตัวกลางที8
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัTน  


