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AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8 วนั 5 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วนั 5คนื 
“เยือนดินแดนแหง่อัศจรรย ์4 ประเทศยโุรปตะวันออก” 

ออสเตรยี เที่ยวชม เมืองฮลัส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยทีสุ่ดในโลก สวนมิราเบล สวนดอกไม้ สุดแสนโรแมน

ติก 

ไอไลท์ส าคัญ! บ้านเกดิของโมสารท์ นาฬิกาAnker Clock พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน   

เชก็ สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ อนุสรณ์สถาน Jan Hus 

เยี่ยมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ โบสถ์ติน หอนาฬิกาดาราศาสตร ์



 
สโลวาเกยี เช็คอินสถานที่ชื่อดงั! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มารต์ิน 

ฮงัการ ี ล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ แมน่ ้าที่ยาวทีสุ่ดในสหภาพยุโรป รูปป้ันเจ้าหญิงน้อย  

 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.   

  

วันเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว / 

เดินทางทา่นเดียว 

เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

08-15 มิถนุายน 66 57,888  
 

ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี  

ราคา 14,500 บาท) 

52,388 12,500 25  

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

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

17-24 กนัยายน 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 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

19.55 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินที่ EY407 

23.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

 

 

02.40 น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ EY053 

วันทีห่นึง่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

 

วันทีส่อง       ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมอืงฮัลสส์ตทัท์  - เซ็นทรัลสแควร์ – เมอืงซาลซ์บูร์ก –  

                      สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์  อาหาร

เที่ยง, เยน็ 

 

                                                                                                                    



 
06.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้น

รถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปเที่ยว

ชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ Hallstatt ประเทศออสเตรีย 

(ระยะทาง 311 กม./ 4.30 ชม.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านริม

ทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ออสเตรียเป็นประเทศที่ขึ้น

ชื่อเร่ืองความโรแมนติก อีกทั้งบรรยากาศและความ

เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมมากมายไม่ ว่าจะเป็น การปีนเขา , 

ล่องเรือในทะเลสาบ, ป่ันจักยานน ้า  

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

พาทุกท่านไปถ่ายรูปสวยๆที่  เ ซ็นทรัลสแควร์ (Central 

Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้ น

โฮลี่ทรินิตี้ที่แสดงเร่ืองราวและเอกลักษณ์ของเมืองและยังเปน็

สถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 71 กม. / 1.30 ชม.) 

มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขา

หญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ที่มีชื่อเสียงในเร่ือง

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 จากนั้นน าท่านชม สวน

มิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้ สุดแสนโรแมนติกส

ไตล์ฝร่ังเศส ที่ได้ชื่อว่าร่มร่ืนและสวยงามที่สุดในออสเตรีย ซ่ึง

ตั้งอยู่ภายในพระราชวังมิราเบล ภายในตกแต่งและออกแบบ

อย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก และแต่ง

ด้วยพันธุ์ไม้หลากสี สถานที่นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในฉากคลาสสิก

ของภาพยนตร์เร่ือง The Sound of Music ภาพยนตร์ที่ได้

ชื่อว่าเป็นต านานของภาพยนตร์ฮอลลีวูด บ้านเกิดของโม

สาร์ท (Mozart Birthplace) อาคารสีเหลือง คือบ้านเลขที่9 

เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ภายใน 

 

 

 

 



 

 

บ้านหลังนีอ้อกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่

ให้มากที่สุด ภายในได้รวบรวมเร่ืองราวและเคร่ืองดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนและยังมี

รูปภาพและจดหมายที่เขียนถึงกันในครอบครัวด้วย มหาวิหารซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บาโรก

ศตวรรษที่17 อุทิศให้กับนักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จิลิอุส มหาวิหารแห่งนี้ก็ถกูสร้างขึ้นใหม่ หลังจากเกิดเพลิงไหม้ใน

ศตวรรษที่17 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การน าของเจ้าชาย-บิชอปวูลฟ ์ดีทริช ฟอน ไรเตเนา จัตุรัส

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ (Mozartplatz) เป็นจัตุรัสแห่งสันติภาพที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก ตรงกลางจัตุรัสมี

รูปปั้ นในความทรงจ าของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ที่เกิดในเมือง และหลังจากนั้นก็ได้ตั้งชื่อจัตุรัส

แห่งนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ ์ดีทริช ฟอน ไรเตเน 

เย็น     รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที2่) 

   ที่พัก : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่3) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 205 กม./ 3 ชม.) 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ ที่ล้อมรอบด้วยแม่น ้า Vltava ท าให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะ

คล้ายหยดน ้า จนถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองหยดน ้า" จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ 

(Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคด้ังเดิม ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ 

ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็น

สมบัติของรัฐบาลในที่สุด อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบ Hussite ที่ได้รับชัยชนะ

และโปรเตสแตนต์ซ่ึงถูกบังคับให้ต้องลี้ภัย ถูกเปิดเผยในปี 1915 เพ่ือเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชีพ

ของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

วันที่สาม      เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเชก็ – ปราสาทครุมลอฟ -  อนสุรณ์สถาน Jan Hus – เมอืงปราก –  

                     ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ตนิ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์     อาหาร

เช้า,เที่ยง, เย็น 

 

                                                                                                                    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 

172 กม./2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง เมืองมรดกโลก

ของสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่มีความเก่าแก่ราว 200 ปี

ก่อนคริสตกาล มีแม่น ้าวัลตาวา เป็นแม่น ้าสายส าคัญที่

หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม 

และเงียบสงบ จึงท าให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดน

ของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” น าท่าน

เข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าเข้าชม 

รวมในค่าทัวร์)  เป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาท

โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไป

ด้วยตัวพระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และป้อม

ปราการ ตัวอาคารเป็นแบบสไตล์โรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 

10 น าทุกท่านชม มหา วิหารเซนต์ วิตัส (St.Vitus 

Cathedral) อันเก่าแก่ โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดด

เด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหาร

แห่งนี้คือ บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วย

กระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และ

ประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ สะพาน

ชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ 

ทอดตัวข้ามแม่น ้าวัลตาวา (Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือเหล่ารูปปั้ นสไตล์บาโรก (Baroque 

Statues) ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 โบสถ์ติน (Church of Our 

Lady before Tyn) เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาสไตล์โกธิค ส่ิงที่น่าสนใจที่สุดในโบสถ์นี้ได้แก่ ภาพวาด แท่น

บูชาโดยแบบโกธคิ ที่ถูกสร้าง และออกแบบโดย Karel Škréta และที่นี่ยังมหีลมุฝังศพของนกัดาราศาสตรทีม่ชีื่อเสยีง

อย่าง Tycho Brahe อีกด้วย หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีความเก่าแก่ 

และมีการสร้างที่ประณีตที่สุดในโลกเรือนหนึ่ง องค์ประกอบของนาฬิกานี้มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าปัดที่บอก



 
ถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ การอธิบายต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบอกรายละเอียด

อื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

   ที่พัก : Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่6) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 328 กม./ 5 ชม.) เป็นเมืองหลวง

และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี โดยเป็นเมือง

หลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 

น าท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบราติสลา

ว า เ มื อ งหล วงของส โ ล ว า เ กี ย  เ ป็ น อ า ค า ร รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่อันงดงามแห่งนี้ที่ตั้งอยู่เหนือ

แม่น ้าดานูบ มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค เรอเนสซองส์ และบารอกได้อย่างลงตัว และที่

ส าคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑา

ส าหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ 

(The Blue church) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในช่ือโบสถสี์น า้

เงิน เนื่องจากสขีองส่วนหนา้ , โมเสค , majolicas และ

หลังคาเคลือบสีฟา้ สร้างขึ้นเพ่ือถวายแกอ่ลิซาเบธแห่งฮังการีลกูสาวของแอนดรูว์ที่สอง ผู้เติบโตขึ้นมาในปราสาทเพรส

เบิร์ก ปัจจุบันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s 

cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลกิ แห่งบราติสลาวาตั้งอยู่

ที่ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราติสลาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ส่ี        เมืองบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนตม์าร์ตนิ – 

                  เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี                                                                                                         

อาหารเชา้,เทีย่ง, เยน็ 

 

                                                                                                                    



 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรป

กลางที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และ เมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจ าประเทศฮังการีที่มีชื่อเรียก

เล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 

   ที่พัก : Dormero Hotel Budapest 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคียงกนั 

   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่9) 

น าท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ 

เร่ิมต้นที่ แวะถ่ายภาพด้านนอกกบั  ปราสาทบูดาเปสต์ 

(Castle hill) ปราสาทแห่งแรกตั้งอยู่ทางใต้ของ 

Castle Hill เพ่ือป้องกันการโจมตีของ Mongols และ 

Tartars ปราสาทบูดาเปสต์ เป็นอาคารสไตล์ Neo-

Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 18 ปราสาทได้รับ

ความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกคร้ังที่สอง แต่

ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ 

Matthias Church ได้รับการขนานนามให้เป็น Church 

of Our Lady หรือที่รู้จักกันในนามของมหาวิหารอัน

ย่ิงใหญ่ที่ทั้งสวยงามและทั้งเป็นแหล่งรวมศรัทธาของผู้คน โดยสถาปัตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนั้น เป็นการ

ผสมผสานกันของทั้งศิลปะโกธิค , นีโอโกธิค , อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์หลังคริสตจักร Matthias Church มี 

Fisherman's Bastion สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและซุ้มประตูที่ได้รับการ

ออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากที่นี่ทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเมืองและแม่น ้า

ดานูบ รูปปั้ นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue) ประติมากรรมดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในปี 1972 โดย László 

Marton ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากลกูสาวคนโตทีเ่กิดจากการแต่งงานคร้ังแรกของเขา เธอมักจะเลน่ในทาบนัสวม

ชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎทีท่ าจากหนังสอืพิมพ์โดยพ่อของเธอ กลายเป็นสัญลกัษณ์ของบูดาเปสต์ตั้งแต่อดีตจนถงึ

ปัจจุบัน 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การล่องเรือชมความงามของ

แม่น ้าดานูบ (ค่าล่องเรือ รวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือ

ประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝ่ังแม่น ้า ที่เราจะ

สังเกตเห็น อาทิ เช่น อาคารรัฐสภาฮังการี , สะพานแขวน 

วันที่ห้า        เมืองบูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้ นเจ้าหญิง

น้อย –  

                    ล่องเรือชมความงามของแมน่ ้าดานูบ - Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย           

อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

                                                                                                                    



 
Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต 

ต้ังอยู่กลางแม่น ้าดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 194 กม. / 2.30 ชม.) ให้

เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอกีมากมาย 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

   ที่พัก : Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกนั 

   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่11) 

น าท่านเดินทางไปเช็คอินสถานที่ ไฮไลท์ในเมือง

เวียนนา เร่ิมต้นที่ นาฬิกา Anker Clock (Ankeruhr) 

คือนาฬิกาโบราณที่เก่าแก่ของกรุงเวียนนา ที่สร้าง

เพ่ือร าลึกถึงอดีตที่ผ่านมาของเมืองนี้ ตอนเที่ยงวัน

ของทุกวัน จะมีเสียงเพลงในยุคต่างๆ ดังขึ้น พร้อม

กับรูปปั้ นจะเดินข้ามสะพานมาอีกฝ่ังของอาคาร เป็น

ศิลปะการออกแบบตามแบบฉบับอาร์ตนูโว ตัวนาฬิกา

ประดับด้วยโมเสกที่สวยงาม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

( St. Stephan’s Cathedral) เ ป็ น อ า ส น วิ ห า ร

โรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้ง

อาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่

เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก 

ริเร่ิมโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศ

ให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147 

Column of Pest เ ป็ น เสา ศัก ด์ิ สิทธิ์ ที่ ต้ั งอ ยู่บน 

Graben ถนนในเมืองชั้นในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์

สถานสไตล์บาโรกสร้างขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาด

คร้ังใหญ่ในปี 1679 เป็นผลงานประติมากรรมที่มี

ช่ือเสียงและโดดเด่นที่สุดช้ินหนึ่งในเมือง จากนั้นน า

ท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ Goldenes Quartier เป็น

หนึ่งในแหล่งช้อปป้ิงสุดหรูของเวียนนา มีร้านเรือธง

ประมาณ 20 แห่งจากแบรนด์ดังระดับโลกบางแห่ง 

เช่น Prada, Valentino, Bottega Veneta และอืน่ๆ

อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารหรูในเลือก มีทั้งร้านอาหารทะเลพร้อมค็อกเทลสูตรพิเศษ, คาเฟ ่ที่ขึ้นชื่อร่ือง

ขนมอบที่ท าด้วยมือและกาแฟสุดพิเศษ และอีกมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พ านักและท าเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่า

แห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็น

สถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้ นเชิงสัญลักษณ์ บน

เพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปป้ิง

วันที่หก        กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier –  

                    พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse                           

อาหารเชา้,เทีย่ง, เยน็ 

 

                                                                                                                    



 
หลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรปเช่ือมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมี

ร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) 

  ที่พัก : Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 

  (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่14) 

น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.45 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS  เทีย่วบนิที่ EY054 

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

21.40 น.      น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY402 

 

 
 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเปน็หลกัส าคัญ 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศออสเตรีย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศออสเตรยี ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดทัง้หมด ตัง้แต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทัง้หมด ตัง้แตวั่นที่ 01 ตลุาคม 2565 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

                                                                                                                    

วันทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง                          

อาหารเชา้ 

 

                                                                                                                    



 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดข้ึนจริงเชน่ 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหกัจากเงนิค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยา่งใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือ เป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี

งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถ

ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  



 
4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถ

เลือ่นวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดตดิต่อเจ้าหนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และ

การจดัทีน่ัง่ของผู้เดนิทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ

ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียค่าปรับตามที่สายการบนิ

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลกูค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการ

รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ

คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและ ยืน่วีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 

หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ 

(เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือ

ประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไข

กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว 

ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์

มาที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 



 

ประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ

ไทย และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

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

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดย

เด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขยีน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และ

ไม่สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

 

 



 
3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่

เด็กแสดงตัวย่ืนค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับ

ย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 

European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง

ชัดเจน 



 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับ

พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

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

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 

(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

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

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 

กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 



 
Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบับริษัทฯทนัท ี!! หาก

ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื่อ รหัส รายการทวัร์ และวันที่เดินทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดนิทาง :       

ชื่อ-สกลุ ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 

Date วัน/เดอืน/ปี ที่จัดสง่:                     Application’s Signature เซ็นชือ่หมอืนพาสปอร์ต:           

  

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 

ส าหรบัน าสง่บรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 

(ชดุ) 

ส าเนา 

(ชดุ) 

หมายเหต ุ

อืน่ๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปัจจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจ านวน ....... 

เลม่ 

   

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสอืรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนงัสอืรับรองฐานะทางการเงิน จาก

ธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จาก

ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชือ่เหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสตูิบัตร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหย่าร้าง 

- ส าเนา ใบเปลีย่นชื่อตัว 

- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกุล 

- ส าเนา บตัรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนา บตัรข้าราชการ 

   



 
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้ับบริษัททัวร์ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ที่ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัน้. 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสว่นตวั ยื่นค ารอ้งขอสมคัรวีซา่เชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ตรงกบัพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ ตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................... ............ 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ............................................................................................................. .............................. 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉนัสามี (ไมไ่ด้จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื่อ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ ........... .......... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถานที่เกิด .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย .............. . 



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

15. บุคคลที่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วด้วยในทริป และความสมัพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื่อ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ........... ...... 

      15.1 ชื่อ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

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

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดอืนปี ทีถ่กูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

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

ไม่เคย 

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

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพ านัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

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

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า

ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 



 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทัง้หมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั้น  


