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มลิาน | เวโรน่า | เกาะเวนิส | ปราสาทนอยชวานสไตล์ | มิวนิค | ฮลัสตทั |  
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THE POPULAR COUNTRIES IN EUROPE 

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 44,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มลิาน - มหาวหิารดโูอโม ่– เวโรน่า – เวนิส 

วนัท่ี 3. เมสเตร้ – เกาะเวนิส - อินส์บรูก 

วนัท่ี 4. อินส์บรูก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มวินิค  

วนัท่ี 5. มวินิค – ฮลัสตทั – เชสกี ้ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี  

วนัท่ี 6. คาร์โลวี วารี – ปราก 

วนัท่ี 7. ปราก – ปราสาทปราก – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
 

21.25 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK 373 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
 

วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านจูเลียต 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
03.35 น. ออกเดนิทางสูม่วินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท่ียวบนิ EK 101 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถึงมวินิค เวลา 07.45 น. ** 
08.15 น. ถึงสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 

ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) นําท่านผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรนําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นําท่านถ่ายรูปด้านนอกของ
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่า
อศัจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ นําท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ซึ่งนบัวา่เป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิค
เตอร์ เอ็มมานเูอล ท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาตหิวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ
ลีโอนาร์โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขึน้

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยเูนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียน
บทละครชาวองักฤษ ผู้ได้รับการยกย่องวา่เป็นนกัเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรัก
ของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมโิอกบัจเูลียต  จากนัน้นําท่านเดิน
ชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองท่ีคึกครืน้มีชีวิตชีวา  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice 

Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SMART HOLIDAY หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 3 เมสเตร้ – เกาะเวนิส - อินส์บรูก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านลอ่งเรือผา่นชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย 

(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินี
แห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ  ซานมาร์โค 
ศนูย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้นําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ   (Bridge of Sighs) ท่ีมี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดนิออกจากห้องพพิากษาไปสู่คกุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้
สดุท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานนี ้ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพํานักของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง นําท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซาน

มาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไว้วา่ “เป็นห้องนัง่เลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป” จัตรัุสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่าน
ได้มีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือ้สินค้าของท่ี
ระลกึตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่, หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1720  จากนัน้นําท่านล่องเรือกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกดาํ)  
บ่าย ท่านเดนิทางกลบัเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) นําท่านชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของเมืองอินส์

บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 สําหรับเป็นท่ีประทับของ
ผู้ปกครองแคว้นทิโรล ตอ่มาจกัรพรรด ิMaximilian และให้อิสระเดนิเลน่ภายในเมืองเก่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GRAUER BAER หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 อินส์บรูก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพ่ือเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
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นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวคิท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวจิิตรพสิดารของห้องตา่งๆ ท่ีได้รับการ
ตกแตง่อย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร 
และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอันดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคัง่ท่ีสดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเล่ืองช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั 
ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์ นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจ
ของนครมวินิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE FREISING หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 มิวนิค – ฮัลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บน
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไขม่กุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีได้ช่ือวา่เป็นเพชรนํา้งามแห่งโบฮีเมีย เมือง
ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แมนํ่า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัได้รับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้
เป็นสถานท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ซึ่งสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้วอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งนํา้ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GOLD หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 เชสกี ้ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผู้คนทั่วโลกท่ีจะมา
ใช้บริการรักษาสขุภาพ ตามความเช่ือท่ีมีมาแตส่มยัโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มนํา้แร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็น
แก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกานํา้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮีเมียน) 
บ่าย เดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้

สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ จากนั้นนําท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแมนํ่า้วลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 ชมรูป
ปัน้โลหะของเหล่านักบุญท่ีตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้นําท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า  “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทัง้เมือง
เก่า และเมืองใหมต่ามอธัยาศยั เลือกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมบนถนนช้อปปิง้ใกล้เมืองเก่าอย่างจใุจ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DUO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวงั)  ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยั
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.
1918 เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   
นบัวา่เป็นมหาวหิารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บ
พระศพของกษัตริย์สําคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4 , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น 
(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม)  แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งใน
ส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้ว เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden 
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Lane) ซึ่งปัจจบุนัมีร้านขายของท่ีระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย   
11.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 
15.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ เท่ียวบนิท่ี EK140 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 15.30 น. และถึงดไูบ เวลา 00.20 น. ** 
23.50 น.  เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบนิ 

 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. 

 
13.15 น. 

ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK 376 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 
ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการ THE POPULAR COUNTRIES IN EUROPE 
อติาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)  

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

18-25 ก.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 30,900.- 6,900.- 

28 ก.ย.-05 ต.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 30,900.- 6,900.- 

03-10 ต.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 30,900.- 6,900.- 

10-17 ต.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 30,900.- 6,900.- 

12-19 พ.ย. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 28,900.- 6,900.- 

20-27 พ.ย. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 28,900.- 6,900.- 

26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 28,900.- 6,900.- 

06-13 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 28,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก 
(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงนิตรงกับศนูย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืนจาํนวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเชก (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืนจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) ค่าสว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีง ื่อนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการ

เพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีายุ16 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
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    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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