
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
1 ใน 10 สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก ปี 2018 

บนิตรงสูท่วปียุโรป ไมแ่วะเปลีย่นเครือ่ง พรอ้มสะสมไมลไ์ด ้50 %  
นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า  
อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคุมของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ่:: 

28 ม.ค. – 04 ก.พ. 62 53,990 51,990 13,000 

17 – 24 ก.พ. 62 (วนัมาฆบชูา) 54,990 52,990 13,000 

11 – 18 ม.ีค. 62 53,990 51,990 13,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรุณาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D ประต ู3-4 

ของสายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่มวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่TG924 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      มวินคิ – พระราชวงันมึเฟนบูรก์ – จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์– โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา – ชมเมอืง 

      ฟุสเซน่ 

06.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมน ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้ม
รับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น

อันดบัสามของประเทศ รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์ และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิเขม้แข็งทีส่ดุในประเทศ
เยอรมนี นําทา่นชมบรเิวณรอบนอก พระราชวงันมึเฟนบรูก์ (Nymphenburg Palace) พระราชวัง 

ฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองรัฐบาวาเรยี   
 
  

 
 

 
 
 

 
 

สายการบนิไทย  Thai Airways (TG) 

ขาไป TG924 BKK -  MUC 00.50 – 06.45 

ขากลบั TG937 VIE - DOH 13.30 – 05.20 



  

 

 

 

 แลว้นําทา่นชม จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MarienPlatz) แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของมวินคิ ทีต่ัง้ของ  

นอยเยอรัทเฮาส ์(Neue Rathaus) หรอืศาลาว่าการเมอืง สรา้งในสไตลน์ีโอโกธกิ และชมหอนาฬกิา 
Glockenspiel ซึง่ในเวลา 11 นาฬกิาในหนา้หนาว และ 5 โมงเย็นในหนา้รอ้น จะมตีุก๊ตาออกมาเตน้ระบํา 
พรอ้มกบัระฆงัทีก่งัวานไปทัว่จัตรุัส นอกจากนัน้ตรงกลางจัตรุัสมเีสาพระแม่มารทีองคําซึง่เป็นทีม่าของ 

ชือ่จัตรุัสแห่งนี้อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้บรเิวณจัตรุัสตามอัธยาศยั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1)  

นําทา่นเดนิทางสู ่โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา (Oberammergau) ระยะทางประมาณ 90.2 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ีหมู่บา้นทีม่คีวามน่ารักและสวยงาม จุดเดน่ คอื ตามอาคารบา้นเรอืนของ

ทีน่ี่ จะมกีารวาดลวดลายทีส่วยงามตามผนัง ซึง่เป็นเรือ่งราวของศาสนา นับเป็นเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วให ้
เขา้มาเทีย่วชมกนัไม่ขาดสาย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฟสุเซน่ (Fussen) ระยะทางประมาณ 48 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
50 นาท ีตัง้อยู่อยู่ปลายบาวาเรยีหรอืตอนใตข้องเยอรมนี ซ ึง่เป็นเมอืงชายแดนตดิกบัประเทศออสเตรยี เป็น
เมอืงเล็กๆ สงบๆ ทีต่ัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาต ิ

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (2)  
พเิศษ...ลิม้ลองเมนขูาหม ูตน้ตํารบัจากเยอรมนั 
พัก ณ โรงแรม Euro Park Hotel หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3       ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์– อนิสบรคู – ชมเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนอยชวานชไตน ์(Schloss Neuschwanstein) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ 
ลดุวจิที ่2 แห่งบาวาเรยี นําทา่นเขา้ชมหนึง่ในปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุในโลก ซึง่ไดร้ับการยกย่องเปรยีบดัง่

ปราสาทแห่งเทพนยิาย และเป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราของดสินีย ์นอกจากปราสาททีง่ดงามแลว้ 
ทีต่ัง้ของปราสาทแห่งนีอ้ยู่ในบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ ทีม่ทีวิทศันท์างธรรมชาตทิีส่วยงามอกีดว้ย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนิสบรคู (Innsbruck) ระยะทางประมาณ 115 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 45 นาท ีเป็นเมอืงหลวงของรัฐทโิรล ทางตะวันตกของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่บนทีร่าบลุม่ 
แม่น้ําอนิน ์กลางหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิสบ์รุคมชีือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของกฬีาฤดหูนาว  

ซึง่เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวมาแลว้หลายครัง้ เดนิเลน่ชมเมอืงทีม่ทีศันียภาพอันสวยงาม
ของเทอืกเขาแอลป์ทีโ่อบลอ้มเมอืง  
และนําทา่นชม หลงัคาทองคํา (Golden Roof) สญัลกัษณ์สาํคญัของเมอืงอนิสบรูค สรา้งขึน้โดย

จักรพรรด ิFriedrich ที ่4 สาํหรับเป็นทีป่ระทบัของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian ทรง
ปรับเปลีย่นใหเ้ป็นสไตลโ์กธกิผสมบาโรค และไดต้กแตง่หลงัคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีงดว้ยทองคําแท ้
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)  
พัก ณ โรงแรม Penz Hotel West หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4       อนิสบรคู – ฮลัลส์ตทัท ์– ชมเมอืง – ซาลบวรก์ – สวนมริาเบล – บา้นเกดิโมซารท์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) ระยะทางประมาณ 248 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

3 ชัว่โมง 10 นาท ีหมู่บา้นทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการทําเหมอืงเกลอื และธรรมชาตทิีง่ดงาม ไดร้ับการยกย่องว่า
เป็นเมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ร 
ยูเนสโก ้

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (7) พเิศษ...บรกิารเมนปูลาเทรา้ 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืง ดืม่ดํา่กบับรรยากาศความโรแมนตกิของเมอืงรมิทะเลสาบ พรอ้มเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 
 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ซาลบวรก์ (Salzburg) ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี นําทา่นชม สวนมริาเบล (Mirabell garden) ซึง่เคยใชเ้ป็นทีถ่า่ย
ทําภาพยนตรอ์มตะ “The Sound of Music” และชม บา้นเกดิของโวลฟ์กงั อะมาเดอสุ โมซารท์ คตีกวทีี่

มชีือ่เสยีงกอ้งโลก  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (8) 
พัก ณ โรงแรม Austria Trend Salzburg West หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5       ซาลบวรก์ – เชสกี ้ครมุลอฟ – ชมเมอืง – เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกี ้ครมุลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 216 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี เมอืงเล็กๆ สดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําวฤตาว่า ไดร้ับการยกย่องว่า
เหมอืนดัง่เมอืงในเทพนยิาย ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า “เพชรน้ํางามแห่งโบฮเีมยี”  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (10)  

พเิศษ...ลิม้ลองเมนเูป็ดโบฮเีมีย่น อาหารประจําชาตเิช็ก 
 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศภายในตวัเมอืงและเก็บภาพความประทบัใจกบัความโดดเดน่ของอาคาร
เกา่แกใ่นสมัยยุคกลาง ซึง่ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เวยีนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 205 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืงมาตัง้แตใ่นสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของออสเตรยี เป็น

ศนูยก์ลางทางการคา้ เศรษฐกจิ วัฒนธรรม การเมอืง และการปกครองของประเทศ อกีทัง้เวยีนนายังเป็น
ศนูยก์ลางของดนตรคีลาสสกิอกีดว้ย 

 



  

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (11)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่6 
      เวยีนนา – ชอ้ปป้ิง Parndorf Designer Outlet – พระราชวงัเชนิบรนุน ์–  

      ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์และมหาวหิารเซนตส์เตเฟน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 
 หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 40 นาท ีแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ซึง่ประกอบดว้ยแบรนด์

ดงัตา่งๆ อาทเิชน่ Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski 
ฯลฯ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางกลบัเวยีนนา แลว้นําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์

(Schönbrunn Palace)  พระราชวังแห่งนีเ้ปรยีบดัง่อัญมณีแห่งกรุงเวยีนนา เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของ
ราชวงศฮ์ับสบูรก์แห่งออสเตรยี โดยใชพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ความโดดเดน่ของ
พระราชวังแห่งนี ้คอืสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค ่(Rococo) ทีม่คีวามหรูหรา ใหญ่โต อลงัการ ภายในมหีอ้ง

ทัง้หมด 1,441 หอ้ง แตล่ะหอ้งสะทอ้นถงึเรือ่งราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ดา้นหลงั
ของพระราชวัง เป็นอุทยานขนาดใหญ ่ปัจจุบันองคก์รยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ระราชวังเชนิบรุนน ์เป็นมรดก
โลกทางดา้นวัฒนธรรมอกีดว้ย  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kärntner Strasse) ถนนชอปป้ิงสายสาํคญัของเวยีนนา ทีม่ี
รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนน อาท ิเสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม, เครือ่งแกว้
ครสิตลัเจยีระไน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  

หรอืทา่นสามารถชมความสวยงามของ มหาวหิารเซนตส์เตเฟน (St. Stephen's Cathedral) ตัง้อยู่บน
ถนนคารท์เนอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1137 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1433 เป็นสถาปัตกรรมสไตลโ์กธคิ มหีลงัคา

กระเบือ้งสสีดใส และหอคอยทีส่งูกว่า 136.7 เมตร สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหนั้กบุญสเตเฟน ทา่นสามารถเขา้ชม
ภายในได ้โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 
หรอืทา่นสามารถเดนิเลน่ชมเมอืงเวยีนนา โดยการถา่ยรูปหนา้ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) 

พระราชวังฤดหูนาวกลางเมอืงเวยีนนา อดตีทีป่ระทบัและทีว่่าราชการของจักรพรรดใินราชวงศฮ์ับสบ์วรก์ตัง้แต่
พระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย เป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี หรอืถา่ยรูปกบั เวยีนนาโอเปรา่ โรงละคร

แห่งแรกของเวยีนนา และไดร้ับการยกย่องว่าเป็นโรงอุปรากรทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตวัอาคารสรา้งขึน้เป็น
ศลิปะแนว นีโอ-เรนาซอง (Neo-Renaissance) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรอืในระดบัเดยีวกนั 



  

 

 

 

 

วนัที ่7        เวยีนนา – ทา่อากาศยานเวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเวยีนนา เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG937 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

 

วนัที ่8        กรงุเทพฯ 

05.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนํีา้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  

หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิ ทา่นจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้
ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรบัอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นื่องจากทวปียุโรป
อยู่ในแถบอุณหภมูติํา่ ในบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่ง  ๆทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 2 ช ิน้ น้ําหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก
มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 



  

 

 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร  ์ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิทฯ 
 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลที่

ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได  ้เนื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

 

 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้าํรองทีน่ั่งครบเต็มจํานวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 
ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  
• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     

      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่าจะผ่านหรอื 

     ไม่ผ่านการพจิารณากต็าม 
-    คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่าํคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่น   

     ตอ้งถกูหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออก   
     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตัว๋ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 

-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลงั 
• หากทา่นผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100% 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทําการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนา 2 ฉบบั ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า  

6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ และ
ตอ้งมหีนา้ว่างเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 

 
2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลงัสขีาว ถา่ยรูปมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  

หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา แว่นกนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้ง

ชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนังสอืรับรองการทํางาน (ฉบับจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง, 

เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยุโรป (ระบุชือ่ประเทศ) 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า  

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ตําแหนง่

ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและ

ประทบัตราบรษัิทฯ (ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 90 วัน หากมากกว่า 90 วันไปแลว้  
ตอ้งคดัลอกใหม่เทา่นัน้) เป็นสําเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วัน)  

ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 

3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 

สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 สําเนาสมดุบญัชทีีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบัญชี

ไม่นอ้ยกว่าหกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการ

เดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา และมรีายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่
เกนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั

หรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 

ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํนาทะเบยีนสมรส และ

สาํเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษท ัง้หมด 
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ

ตอ้งระบุชือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-

นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 

- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่น 
โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายุตํา่กวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม  

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบุว่าอนุญาตใหด้นิทางไป

ตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกนั 
5.3 สาํเนาใบทะเบยีนการหย่าหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่าร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 



  

 

 

 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ

ท ัง้หมด) 
- สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- สาํเนาทะเบยีนบา้น 

- สาํเนาบัตรประชาชน  
- สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

- สาํเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 

หมายเหต:ุ 
- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใด  ๆก็ตาม 

ดงันัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรก์อ่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ

ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  
- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู

ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ

รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรณุากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. วัน-เดอืน-ปีเกดิ..........................................................................  อายุ …………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

4. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

5. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  

 
            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

 

6. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 



  

 

 

 

7. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย 
 

..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ / รา้นคา้ 
 

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

9. ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 

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

10. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

11. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ชือ่-นามสกลุบดิา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) ……………………………………………………………………………………… 

 
13. ชือ่-นามสกลุมารดา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) …………………………………………………………………………………..... 

 

14. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 

 
ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

 
กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 

 


