
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสุวรรณภมู ิ       

 

23.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ EVA Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านยยคยามะะดยก 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี – ฮลัสตทั – ซาลซบ์ูรก์ – 

มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์ – บา้นเกดิโมสารท์  

 



 

  
 
 
 

02.20 น.  น าท่านเดนิทางะู ่สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทีย่วบนิที ่BR061  

(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางก่อนท าการจอง) ** ใช้เวลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าท่านผ่านพธิีการตรยจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เยลาทอ้งถิน่ชา้กยา่ประเทศไทย 5 ชัย่โมง) 

 

น าท่านเดนิทางะู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลยงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) เมอืงทีแ่ะนโร

แมนตกิ ไดร้ับะมญานามยา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปะและการดนตร ี 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 3 ชัย่โมง 30 นาที) เมอืงท่องเทีย่ย

เล็กๆของประเทศออะเตรยี ทีไ่ดร้ับการกลา่ยถงึยา่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเละาบทีะ่ยยทีะ่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของ 

หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) อายุเกา่แกก่ยา่ 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเละาบโอบลอ้มดย้ยขนุเขาและ

ป่าะเีขยียขจแีะนะยยงามรายกบัภาพยาด ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะยนัตกเฉียงใตข้องทะเละาบฮลัะตทั (Lake Hallstatt) 

หรอื ฮลัะตทัเทอร ์ซ ี(Hallstatter See) ทะเละาบในเขตภูมภิาคซาลซค์มัเมอรก์ทุ (Salzkammergut) ภูมภิาค

ทางประยตัศิาะตรท์ีะ่ าคญัมากแห่งหนึง่ของประเทศออะเตรยี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บา้นมรดกโลก ฮลัะตทั ทีม่เีทอืกเขา

เป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลงัเป็นภาพทีถู่กเผยแพร่มากทีะ่ดุของประเทศออะเตรยี  

 



 

  
 
 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 2 ชัย่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีะ่ดุ

ล าดบัที ่4 ใน ประเทศออะเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลยงของรัฐซาลซบ์ูรก์ เมอืงเกา่ของเมอืงซาลซบ์ูรก์และ

ะถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดแูลรกัษาอย่างดทีีะ่ดุในกลุม่ประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมัน

ดย้ยกนั ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าระหประชาชาต ิหรอื ยูเนะโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg Cathedral) มหายหิารใหญ่

กลางเมอืง ะรา้งขึน้ตัง้แตะ่มยัเรอเนอซองะต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบะถบ์าร็อคยุคแรก โดยะรา้ง

ขึน้ใหม่เพือ่แทนโบะถห์ลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซอ่มแซมและถูกระเบดิะมัยะงครามโลกครัง้ที ่2 ถลม่

เะยีหาย แตต่อ่มาไดร้ับการบูรณะใหง้ดงามดงัเดมิ 

 

น าท่าน ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กยเีอกของโลกชาย

ออะเตรยี ปัจจุบันน้ีเป็น พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแะดงประยตัขิองโมะารท์และครอบครัย อะิระเดนิเทีย่ยชมย่านเมอืงเกา่ 

เลอืกซือ้ะนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คียามะยยงาม มรีา้นคา้จ าหน่าย

ของทีร่ะลกึ และ ะนิคา้แฟชัน่มากมาย 

 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL, SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ประเทศสาธาณรฐัเช็ก – ปราสาทครมุลอฟ – ยา่นเมอืงเกา่ – จตุรสัวา่การเมอืง  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 2 ชัย่โมง 50 นาท)ี 

เป็นเมอืงขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศะาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มชีือ่เะยีง



 

  
 
 
 

จากะถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืงเกา่ ดย้ยท าเลทีต่ัง้ของตยัเมอืงทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็น

ปราการทีะ่ าคญัในการป้องกนัขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บ

ภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้ับการประกาศยา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรักษ์และภายหลงัจากมกีาร

เปลีย่นแปลงทางะงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราะาทครัง้ใหญ่โดย

ยังคงรักษารูปแบบเดมิไยอ้ย่างน่าชืน่ชม จากประยตัศิาะตรท์ีย่ายนาน มคียามะ าคญัและโดดเดน่ในการอนุรักษ์

ะถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ ทีไ่ดร้ับการขนาดนามยา่ “ไขมุ่กแห่งโบฮเีมยีน” ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์าระหประชาชาต ิหรอื ยูเนะโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (พเิศษ!! เมนเูป็ดยา่งโบฮเีมยีน) 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิยณรอบนอกะรา้งขึน้เมื่อปี 

ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราะาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัะองของประเทศรองลงมาจากปราะาทปราก มอีายุเกา่แกก่ยา่ 700 

ปี ซึ่งตัง้อยู่รมิ ฝ่ังแม่น ้ายอลตายา (Valtawa River) ตรงบริเยณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ย่านเมืองเก่า (Old 

Town) และโบะถเ์ก่ากลางเมือง น าท่านผ่านชม จตัุรสักลางเมอืง (Center Square) แะนะยยงาม ราย

ลอ้มดย้ยะถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมือง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย บรเิยณเดยียกนัยังเป็น ศาลาวา่การเมอืง

อนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่ยยงานรัฐบาลอยู่จนถงึปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

ไดเ้ยลาพอะมคยร น าท่านเดนิทางกลับะู่ กรงุเวยีนนา (Vienna) เมืองหลยงของประเทศออะเตรีย (ใชเ้ยลา

เดนิทางประมาณ 2 ชั่ยโมง40 นาที) ผ่านชมเะน้ทางธรรมชาตขิองทยิเขาะงู และพื้นที่อันเขยียชอุม่ของป่าไม ้

และขนุเขาหมิะแห่งประเทศออะเตรยี  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พเิศษ !! เมนหูมูทอด Pork Schnitzel) 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– พระราชวงัเบลวเีดยีร ์– พระราชวงัฮอฟบวรค์ 

– โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่นส ์– ถนนคารท์เนอร ์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เะน้ทางท่องเทีย่ยะายหลกัของเมืองเยยีนนา ซึง่แยดลอ้ม

ไปดย้ยอาคาระถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม  

 

น าท่าน เขา้ชม คยามะยยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชยงศฮ์อฟบยร์

คซึง่มปีระยตักิาระรา้งมาตัง้แตก่ลางคระิตศ์ตยรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหะ้รา้งขึน้ใหม่อย่าง

ะง่างามดย้ยจ านยนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหยา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชยงัฤดรูอ้น ชมคยาม

โออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้บัการตกแตง่อย่างยจิติรบรรจงะยยงามไม่แพ ้

พระราชยงัแยรซ์ายะใ์นประเทศฝรั่งเศะ โดยรอบของพระราชยงัเชนิบรุนน ์ถูกรายลอ้มดย้ยะยนทีจ่ัดตกแตง่

ประดบัประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดกูาล ไดอ้ย่างะยยงามตระการตา  

** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชยงัแหง่น้ีไดร้ับการ

ออกแบบ และะรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตยรรษที ่18 ตยัพระราชยงัประกอบดย้ยพระต าหนัก 2 ะย่นในรูปแบบ

ะถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดย้ยะยนะยยทีต่กแตง่อย่างงดงาม ะรา้งขึน้เพือ่เป็นที่

ประทับของเจา้ชายยจูนีแหง่ซายอย ผูน้ ากองทัพในการตอ่ะูจ้นไดร้ับชยัชนะจากการคกุคามของจักรยรรดอิอต

โตมัน ปัจจุบันพระราชยงัเป็นะถานทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑจ์ดัแะดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ทีีะ่ดุของเมอืง

เยยีนนา โดยจัดแะดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออะเตรยีตัง้แตยุ่คกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เชน่ ผลงานภาพยาด

ของ กะุตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชีือ่เะยีงระดบัโลกและผลงานชิน้ะ าคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชยงัหลยงใจกลางเมอืงเยยีนนา 

ตัง้แตค่ระิตศ์ตยรรษที ่13-20 ะย่นหนึง่ของพระราชยงัปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดแีหง่

ประเทศออะเตรยี ถูกะรา้งขึน้ในศตยรรษที ่13 และมกีารตอ่เตมิขยายะย่นเรือ่ยมา พระราชยงัแห่งน้ีเะมอืนศนูย์

รยมอ านาจการปกครองทีย่ ิง่ใหญ่ทีะ่ดุในทยปียุโรปและเป็นศนูยร์ยมประยตัศิาะตรช์าตขิองประเทศออะเตรีย 

โดยเฉพาะในยุคของราชยงศฮ์อฟบยรค์ ซึง่ปกครองจักรยรรดโิรมันอนัศกัดิะ์ทิธิ ์จักรยรรดอิอะเตรยี และ 

จักรยรรดฮิงัการ ีะมาชกิของราชยงศม์ักจะพ านักทีพ่ระราชยงัแห่งน้ีในฤดหูนาย และ พ านักทีพ่ระราชยงัเชนิบ

รุนนใ์นฤดรูอ้น 

 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) 

ะญัลกัษณข์องเมอืงเยยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหะ้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อคยาม

ทุกขย์ากของประชาชน ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์ยมจติใจของชายเมอืงจนปัจจุบัน น าท่านเดนิทางะู ่ถนนคารท์เนอร ์

(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเยยีนนา เป็นย่านจ าหน่ายะนิคา้นานาชนดิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 



 

  
 
 
 

 

วนัทีห่า้ เวยีนนา – แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซเนอร ์เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

– สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางะู่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer 

Outlet in Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออะเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีรา้นคา้

มากกย่า 120 รา้น ะนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เะือ้ผา้ 

เครือ่งประดบั ของตกแตง่บา้น ะนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 ไดเ้ยลาพอะมคยร น าท่านเดนิทางะู ่สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้่านมเียลาใน

การท าคนืภาษี (Tax Refund) มเียลาในการเลอืกซือ้ะนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.35 น. น าท่านเดนิทางะู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่BR062 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยะยะัดภิาพและคยามประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-VIE 

02.20-08.35 

01MAY BR062 VIE-BKK 

18.35-10.00+1 

39,999 39,999 8,999 26,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 

12MAY BR061 BKK-VIE 

02.20-08.35 

15MAY BR062 VIE-BKK 

18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระ

ราชนิ)ี 

31MAY BR061 BKK-VIE 

02.20-08.35 

03JUN BR062 VIE-BKK 

18.35-10.00+1 

39,999 39,999 8,999 26,999 



 

  
 
 
 

13 - 18 มถินุายน 2563 

14JUN BR061 BKK-VIE 

02.20-08.35 

17JUN BR062 VIE-BKK 

18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 2563 

28JUN BR061 BKK-VIE 

02.20-08.35 

01JUL BR062 VIE-BKK 

18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

 

*เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 15,000 บาท 

*อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร ตลอดทรปิ 

*อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท  

*ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไม่รยมยนัเะาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจ านยนของผูะ้มัครในแตล่ะชย่ง) ในชย่งเยลา

ดงักลา่ย ท่านจะไม่ะามารถขออนุญาตใชห้นังะอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่ยา่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น ะถานทูตอาจจะ

ปฏเิะธผลการะมัครของท่าน และ ะง่หนังะอืเดนิทางคนืท่านภายใน 3-5 ยนัท าการ เป็นอย่างนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากนัน้

ระยะเยลาคงเหลอืกอ่นยนัเดนิทางไม่เพยีงพอะ าหรับยืน่ยซีา่ครัง้ใหม่ การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี  

*ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

*กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ยา่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ 

และ ไม่ยา่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษัิทขอใหท้่านผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหาระย่นตยัของท่านมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร 

เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของยตัถุดบิ โดยะย่นมาก รา้นอาหารจะจัดใหเ้ป็นไขด่าย หรอื ไขเ่จยีย ผัดผัก 

ขา้ยผัด และ บะหมีก่ ึง่ะ าเร็จรูป เท่านัน้ กรณีทีท่่านมคียามประะงคท์ีจ่ะะัง่เมนูนอกเหนือขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในะย่นน้ีดย้ยตนเอง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยะารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่ะามารถเลือ่น เปลีย่นยันเดนิทาง 

หรอื อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีะนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าะมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยะายการบนิ EVA Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าะมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรยมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเะน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รยมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ย่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอะงยนะทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและคยามเหมาะะมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคญั 

 คา่เขา้ชมะถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รยมจะชีแ้จงไยใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่านชม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัคยามเหมาะะมของเยลา และ ะถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะะม  

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านยยคยามะะดยกตลอดการเดนิทาง  



 

  
 
 
 

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหยา่งเดนิทาง ยงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองะขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายะย่นตยันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังะอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รยมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีะ่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไยใ้นรายการ (กรุณาะอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัยหนา้ทัยรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเะร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยูโร (EUR)  รยมไปถงึเด็ก

อายุมากกยา่ 2 ปี ยกเยน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ยนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านะามารถใหม้ากกยา่น้ีไดต้ามคยาม

เหมาะะมและคยามพงึพอใจของท่าน 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี ทา่นละประมาณ 4,000 บาท ขึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนียมของแตล่ะประเทศ  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่ย กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท (กรณุาช าระเงนิมดัจ าพรอ้มคา่วซีา่ 4,000 บาท )  ภายใน 3 วนัหลงัจากวนัจอง ตยัอย่างเชน่ ท่าน

ท าจองยนัที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ะย่นน้ีภายในยนัที ่3 กอ่นเยลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ี

หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเยลาทีก่ าหนด และหากท่านมคียามประะงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีย่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคียิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการใหะ้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามยนั และ เยลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านยนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่ย กรุณาช าระคา่ทัยระ์ย่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ย

ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ยา่ะย่นใดะย่นหนึง่ รยมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิะธการจ่ายเงนิ

ไม่ยา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับ

เงนิตามเยลาทีก่ าหนดไม่ยา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นยันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 ยนั ใหถ้อืยา่นักท่องเทีย่ยะละะทิธกิาร

เดนิทางในทัยรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักท่องเทีย่ย ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง เลือ่น หรอืเปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ย (ผูม้รีายชือ่ใน

เอกะารการจอง) จะตอ้ง อเีมล หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกะารแจง้ยนืยันยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใดๆทัง้ะิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ย ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ย (ผูม้รีายชือ่ในเอกะารการจอง) จะตอ้ง อเีมลหรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังะอืมอบอ านาจประกอบ (กรณี

ด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาะปอรต์

หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ะ าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้ะมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 



 

  
 
 
 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลย้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ยใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ย เชน่ การะ ารองทีน่ั่งตัย๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่ยบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

ะายการบนิ หรอืผ่านตยัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ยา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่ยซีา่เรยีบรอ้ยแลย้ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่คนืคา่ทัยรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลย้ไม่ย่าะย่นใดะย่น

หนึ่ง ยกเยน้ในกรณีทีย่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางะถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นะ าคญั กรณีออกบัตรโดยะารเรยีบรอ้ยแลย้ บางะายการบนิ อาจไม่ะามารถคนืคา่บัตร

โดยะารบา้งะ่ยน ะ่ยนใดะย่นหนึ่งได ้และ หากะามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบยนการของะายการบนิ โดย

ใชร้ะยะเยลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการยางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ย (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน 

หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 

เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเะรมิ หรือ อาจมีคยามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง

เดี่ยย 1 หอ้ง (Single) ไม่ย่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอะงยนะทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจาก

นักท่องเทีย่ยหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปะย่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมะูงขึน้มากกยา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอ

ะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่ยอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร -์

อาทติย ์ในบางกรณี) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้บัก าหนดการนดัหมายวนั

และเวลาจากทางสถานทตูหรอืศูนยร์บัค ารอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ หากท่านไม่ะะดยกมาด าเนนิการยืน่ยซีา่ยนัใดบา้ง รยม

ไปถงึมีคยามจ าเป็นตอ้งใชห้นังะอืเดนิทางเพื่อกจิธุระะ่ยนตัยของท่านในช่ยงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่ยงระยะเยลาการ

พจิารณายซีา่ หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณายซี่า (เลม่หนังะอืเดนิทางอยู่ในระหยา่งการพจิารณาทีะ่ถานทูต) 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่ยงหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้ยนั และ เยลาที่ท่านะะดยก

จะยืน่ยซี่ามากอ่น แผนกยซี่าจะประะานงานใหอ้กีครัง้ หากมีคยิยืน่ยา่งชย่งทีท่่านะะดยก แผนกยซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีะุ่ด

ที่จะช่ยยอ านยยคยามะะดยกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ท่านะามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็ยขึน้ หรอื ะามารถเลอืกเยลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้ยลาพจิารณาเร็ยกยา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านะามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ 

อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 



 

  
 
 
 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังะอืเดนิทางในชย่งที่

ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกะารเพือ่ขอยืน่ยซีา่ (โดยประมาณ 25-30 ยนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื 

อาจเร็ยกยา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ยา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด 

เชน่ คา่บัตรโดยะารโดยเครือ่งบนิ (ตัย๋) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตย่ซีา่ยังไม่ด าเนนิการ หรอื ยซีา่ยังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ

(อยู่ในระหยา่งการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนนิการยืน่ยซีา่หลงัคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะ

ทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหยา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากะถานทูตตอ้งการขอหลกัฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่ยภาษาองักฤษ (Itinerary) 

ในะย่นน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดย้ยตนเอง และหากทา้ยทีะ่ดุคณะไม่ะามารถเดนิทางได ้ไม่ยา่กรณีใดก็ตาม บรษัิท

ขอะงยนะทิธิไ์ม่ะามารถชดเชยคา่เะยีหายใหก้บัท่านไมย่า่ะย่นใดะย่นหนึง่ทุกกรณี  

 

5. หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางะถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ะ้มัครท าการยมืหนังะอืเดนิทาง

จากะถานทูตออกมาใชร้ะหยา่งขัน้ตอนการพจิารณายซีา่ไม่ยา่กรณีใดๆทัง้ะิน้ ดงันัน้หากท่านมคียามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯ

เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ยางแผนลย่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังะอืเดนิทางกะทันหัน ท าให ้

ตอ้งรอ้งขอหนังะอืเดนิทางกลบัคนืดย่น ระหยา่งขัน้ตอนการพจิารณายซีา่ อาจท าใหะ้ถานทูตปฏเิะธยซีา่ และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งะมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเยลาที่

เหลอืกอ่นเดนิทางะ าหรับการพจิารณาเป็นะ าคญักอ่นด าเนนิการ 

 

6. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ (Multiple) ทีย่งัไมห่มดอายุ ไม่ช ารุด และ 

ยังมยีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามยตัถุประะงคท์ีย่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆ

ออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่ยกบัคณะน้ี ะามารถใชไ้ด ้หากยซีา่นัน้ถูกใชม้าแลย้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื 

ยซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีะ่ดุ มากอ่นแลย้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข

และลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบเกีย่ยกบัคยามเะยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ใน

ทกุกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิะธจากดา่นตรยจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกะง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายคร ัง้ และยงัไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นยซีา่ชนดิ

ท่องเทีย่ยเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังะอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ ยนัเดนิทางกลบั 

รยมถงึยซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุยนัทีะ่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกยา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้ยซีา่ ทัง้น้ี 

ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาะง่หนา้ยซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลย้ใหก้บัเจา้หนา้ที่

ตรยจะอบเพือ่คยามถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่ยกบัคยามเะยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอระ์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังะอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิะธจากดา่นตรยจคนเขา้เมอืง และ ถูกะง่กลบัจากประเทศ

ปลายทาง เป็นตน้ 

 

8. การทีย่ซีา่จะออกใหท้ันยนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไม่กีย่นั เราไม่ะามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง

คา่เะยีหายใดๆไดท้ัง้ะ ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกะทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู ่

 

9. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนังะอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจาก

ะ านักงานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบะ าคญัการหย่า กรณีศนูยร์ับยืน่

ค ารอ้งขอยซีา่ หรอื ะถานทูตตอ้งการ เอกะารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้ับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการ

กงะลุเท่านัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จ าเป็นทีะ่ดุ ะ าหรับเด็กทีอ่ายุต า่กยา่ 18 

ปีบรบิูรณ ์ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดย้ย) คา่ใชจ้่ายในะย่นน้ี 



 

  
 
 
 

ลกูคา้จ าเป็นตอ้งรับผดิชอบดย้ยตนเอง ทางบรษัิทฯขอะงยนะทิธิไ์ม่ะามารถช าระคา่ใชจ้่ายในะย่นน้ีใหท้่านได ้แตห่าก

เอกะารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นตอ้งมตีราประทับ) ทางบรษัิทยนิดอี านยยคยามะะดยกแปลใหท้่านไดต้ามปกต ิ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่ยกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยะาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) ะายการบนิจงึขอะงยนะทิธิใ์นการเลอืก

ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่ะดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดย้ยกัน ไดน่ั้งดย้ยกนั หรอื ใกล ้

กนัใหม้ากทีะ่ดุเท่าทีจ่ะะามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอะิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่ยงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่ะามารถยกเลกิได ้

3. บางะายการบนิอาจมีเงื่อนไขเกีย่ยกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าคยามเขา้ใจถงึยัฒนธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะะายการบนิทีก่ าลงัใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัยรน้ี์ะ าหรับผูม้ยีตัถุประะงคเ์พือ่การท่องเทีย่ยเท่านัน้ 

2. ทัยรน้ี์ขอะงยนะทิธิะ์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังะอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกะนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้  

3. ทัยรน้ี์เป็นทัยรแ์บบเหมาจ่ายล่ยงหนา้เรียบรอ้ยแลย้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไยใ้น

รายการไม่ยา่บางะย่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิะธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดย้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่

คนืเงนิคา่บรกิารไม่ยา่บางะย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ยา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เะยีหายจากคยามผดิพลาดในการะะกดชือ่ นามะกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังะอื

เดนิทาง เลขที่ยซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ยเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยยหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดะ้ง่หนา้หนังะอืเดนิ 

และ หนา้ยซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืะย่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะะม เพื่อใหะ้อดคลอ้งกับะถานการณ ์

ภูมอิากาศ และเยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นะ าคญั 

6. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อคยามเะียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยยที่ไม่ไดเ้กดิจาก

คยามผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิตั ิอบุัตเิหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามะญูหาย

หรอืเะยีหายของะมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของะายการบนิ เหตะุดุยะิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านยณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ ยันที่ทางบรษัิทเะนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ

ะงยนะทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ย

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีะนามบนิ คา่ประกนัภัยะายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่ยบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนะงูขึน้ 

8. คณะทัยรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตยัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางะย่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่ยอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาระย่นใดะย่นหนึง่ ไม่ยา่กรณีใดก็ตาม จะไม่ะามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณี

ทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่ยา่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลม่ปจัจบุนั  

(พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกยา่ 6 เดอืน มีหนา้ยา่งไม่ต ่า

กยา่ 2 หนา้ และหนังะอืเดนิทางตอ้งไม่ช ารุด ะ าเนาพาะปอรต์ฉบับเกา่ หากเคยมยีซีา่ในกลุม่เชงเกน้/อเมรกิา/แคนาดา 



 

  
 
 
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมี

เง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจ

ไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง หา้มยิม้เห็นฟัน หา้มเปิดปาก เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 ขา้ง 

ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  

ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังะขีายเท่านัน้ จ านยน 2 รูป รูปไม่ซ ้ากับยซี่าเดมิใน

อดตี และรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน  

*** หา้มะยมแยน่ตา, หา้มใะค่อนแทคเลนะ,์ หา้มใะเ่ครือ่งประดบั, หา้มเลอะหมกึ, หา้ม

มรีอยแม็กซ ์

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  

 หนังะอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราบรษัิทฯ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืะ าเนาใบจดทะเบยีนพาณชิย ์(DBD) / 

ะ าเนาใบจดทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ยนัเริม่งาน เงนิเดอืน จดหมายรับรองการ

ท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชือ่ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอื

บรษัิทฯ ทีม่หีัยจดหมาย ตราประทับ ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่องคก์รอย่างชดัเจน  

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังะอืรับรองการท างานจากหน่ยยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีประกอบอาชพีอะิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่ยกับหนา้ที่การงานเป็นภาษาอังกฤษ 

พรอ้มเอกะารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น, ะญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

 กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาองักฤษ ทีอ่อกจากะถานบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรยีน มอีายไุม่เกนิ 30 ยนัเท่านัน้ นับจากยนันัดยืน่ยซีา่ จดหมายตอ้งเป็น 

ภาษาองักฤษเท่านัน้และตอ้งะะกดชือ่-นามะกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาะปอรต์) 

4. หลกัฐานการเงนิ ะถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เท่านัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 

 กรณีออกค่าใชจ้า่ยเอง ใชะ้ าเนาะมุดบัญชเีงนิฝาก (Book Bank) ถ่ายะ าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน หรือ ขอ BANK 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

ฉบบัจรงิจากธนาคาร (ท ารายการเดนิบญัชโีดยการฝาก หรอืถอน แลย้ปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 ยนั ก่อนยื่น

ยซีา่) 

 กรณียอดเงนิกระโดด  ใหล้กูคา้ขอ  BANK CERTIFICATE เท่านัน้ 

 กรณีมบีุคคลออกค่าใชจ้า่ยให ้ตอ้งท า  BANK GUARANTEE ที่ออกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ 

ชือ่-นามะกลุ เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให)้ และ ชือ่-นามะกลุ บุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผู ้

เดนิทาง) ชือ่-นามสกลุ ตอ้งสะกดตามหนา้พาสปอรต์***ผูท้ี่มกีารประกอบอาชพีมหีนา้ทีก่ารงานท าตอ้งมบีัญชี

ะย่นตยัเะมอ*** 

5. ะ าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ะ าเนาทะเบยีนะมระ / ะ าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ะ าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามะกลุ (ถา้ม)ี 

8. ะ าเนาะตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

 

 

 
กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั 

(ตอ้งเกีย่ยขอ้งทางะายเลอืด เชน่ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง ะามภีรรยาซึง่จดทะเบยีนะมระ หรอืมบีตุรรย่มกันเทา่นัน้)  

 เอกะารพะิจูนค์ยามะัมพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ไดแ้ก ่ะตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ะมระ 

 

 



 

  
 
 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หากเด็กเดนิทางกบัพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังะอืแะดงคยามยนิยอมใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศ จากทางเขตหรอืทีย่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกะารใหร้ะบุยา่อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุคยามะมัพันธย์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน พรอ้มแนบะ าเนา

หนา้พาะปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ะ าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่  

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีย หรอืกบับุคคลทีะ่าม ตอ้งมหีนังะอืแะดงคยามยนิยอมจากพ่อและแม่ให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีย่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกะารใหร้ะบุยา่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุคยามะมัพันธย์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน พรอ้ม

แนบะ าเนาหนา้พาะปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ะ าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม ่

 กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ใบะ าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบุยา่บุตรอยู่ในการดแูลของใคร 

- เอกะารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 

 กรณีบุตรบุญธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีย่า่การอ าเภอ 

 

หมายเหต ุ: 

 กรุณาจัดเตรยีมเอกะารดงักลา่ยทัง้หมด เพือ่จัดะง่ใหเ้จา้หนา้ทีย่ซีา่ผูด้แูลคณะ 

 การยืน่ยซีา่ยุโรปของแตล่ะประเทศ ณ ปัจจุบัน มขีอ้จ ากดัทางขัน้ตอนและเอกะารทีแ่ตกต่างกนัทัง้น้ีกรุณารับ

ค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลคณะโดยตรง 

 ก าหนดคยิในการนัดหมายการยืน่ยซีา่ของผูะ้มัคร เป็นไปในรูปแบบกรุ๊ปเท่านัน้ (ตามจ านยนผูเ้ดนิทางทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนด) ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึยนัทีะ่ถานทูตไดย้นืยันคยิใหท้างบรษัิทฯ แลย้ ในกรณีทีม่คียาม

จ าเป็นตอ้งแยกยืน่จากกรุ๊ป (คยิเดีย่ย) กรุณาะอบถามเจา้หนา้ทีย่ซีา่ผูด้แูลคณะโดยตรงเพือ่ทีท่างเราจะอ านยยคยาม

ะะดยกใหท้่านใหด้ทีีะ่ดุ 

 ผูะ้มัครทุกท่านตอ้งมาแะดงตนและะแกนลายนิย้มอื ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอยซีา่ออะเตรยี 

 ระยะเยลาในการพจิารณายซีา่ของะถานทูตออะเตรยี โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ (ไม่รยมยนัหยุดของ

ะถานทูต/ยนัหยุดนักขตัฤกษ์/ยนัหยุดเะาร-์อาทติย)์ 

 หลงัจากทีผู่ะ้มัครไดท้ าการยืน่ขอยซีา่กบัทางะถานทูตออะเตรยีแลย้ ทางะถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ะ้มัครท าการยมื

หนังะอืเดนิทางจากะถานทูตฯ ในขณะท าการพจิารณายซีา่ไม่ยา่กรณีใดๆ ทัง้ะ ิน้ ดงันัน้หากท่านมคียามจ าเป็นในการ

ใชพ้าะปอรต์เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัยรใ์หช้ดัเจนถงึก าหนดการเดนิทางของท่าน 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกะ่ถานทูตฯ อาจน ามาซึง่การถูกปฏเิะธยซีา่ และอาจถูกระงับมใิหเ้ดนิ

ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถายร ดงันัน้กรุณาด าเนนิการจัดเตรยีมเอกะารประกอบการยืน่ยซีา่ตาม

ค าแนะน าของเจา้หนา้ทีย่ซีา่ผูด้แูลคณะ  

 ในกรณีถูกปฏเิะธยซีา่ ะถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอยซีา่ประเทศออะเตรยี เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 อาคารจามจุระีแคยร ์

การเดนิทางทีส่ะดวก: รถไฟใตด้นิ MRT ะถานีะามย่าน ทางออกประตทูี ่2 

                               ทางอาคารมะีถานทีจ่อดรถรับรอง ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี



 

  
 
 
 

 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชือ่ - นามะกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามะกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. ยนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. ะถานภาพะมระ        โะด     ะมระ            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาะปอรต์ ................................................................................................................. 

ยนัทีอ่อก ................ ยนัหมดอายุ ............... ะถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัะไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดย้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัะไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทร ........................................เบอรแ์ฟกซ.์..................................................................... 

12. ยซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเยลา 3 ปีทีผ่่านมา 



 

  
 
 
 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตย่นัที ่.................. ถงึยนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตย่นัที ่.................. ถงึยนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตย่นัที ่.................. ถงึยนัที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิะธยซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตผุลในการปฏเิะธ) ...................................................................... 

14. คยามรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหยา่งการเดนิทางและพ านักของผูะ้มัคร 

   ตยัผูะ้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... คยามะมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่ยมกบัท่าน ..................................................... คยามะมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 


