
 

 

 
รหสัโปรแกรม : 11553 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

เยอรมัน ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 

 บินตรง กรุงเทพฯ –มิวนิค/ เวยีนนา-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกัเยอรมัน 2 คืน/ออสเตรีย3คืน) 
 ช้อปป้ิงจุใจ พาร์นดอฟเอาท์เลท็ 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์!! 
 โฮเฮนชวานเกา : ปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 การ์มิช พาเท่นเคอเช่น: ยอดเขาซุกสปิตเซ่ น่ังรถไฟไต่เขาและกระเช้าไต่ระดับความสูง 2,962 เมตรจากระดับน า้ทะเล 
 เบิร์ชเทสกาเด้น : เหมืองเกลือเก่า 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  924 BKK – MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั TG  937  VIE - BKK 13.30-05.20+1 



 ซาลส์บวร์ก  : สวนมิราเบล มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก 
 ฮัลส์สตัท  : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า 
 เวยีนนา   : เข้าชมภายในพระราชวงัเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่, พระราชวงัเบลวาแดร์ 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – มวินิค  (เยอรมนั)     

2 
มิวนิค–อลัลลินัซ์สเตเดีย้ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–
ฟุสเซ่น 

-   EURO PARK หรือเทียบเท่า 

3 ฟุสเซ่น – การมชิพาเท่นเคอเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มวินิค   - 
HOLIDAY INN MUNICH – SOUTH หรือ
เทียบเท่า 

4 มิวนิค–เบิร์ทเทสกาเด่น – เหมืองเกลือ –ซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย)    
BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOEL 
SALZBURG หรือเทียบเท่า 

5 ซาลส์บวร์ก–ฮัลส์สตทั– เวยีนนา     
AUSTRIA TREND HOTEL BOSEIหรือ
เทียบเท่า 

6 เวยีนนา –พระราชวงัเชิร์นบรุนน์–พาร์นดอฟเอาท์เลต็– เวยีนนา  -  
AUSTRIA TREND HOTEL BOSEIหรือ
เทียบเท่า 

7 เวยีนนา –ซิตีท้วัร์ – กรุงเทพฯ  - - - 

8 กรุงเทพฯ  - -  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

( ไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทิป 2,500 บาท) 

เดือนมกราคม  25 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 53,999.- 

เดือนกมุภาพนัธ์ 15-22 ก.พ. 62 53,999.- 

เดือนมนีาคม 8-15 ม.ีค. / 22-29 ม.ีค. 62 53,999.- 

เดือนพฤษภาคม 19-24 พ.ค. 62  56,999.- 

เดือนมถุินายน 14-21 ม.ิย. 62 56,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  9,500.- 



วนัแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกบั

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง    มิวนิค–อลัลแิอนซ์ อารีน่า สเตเดียม– โฮเฮนชวานเกา– ปราสาทนอยชวานสไตน์–ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 924 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่าน ถ่ายรูปภายนอกกับ อัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดียมสนามฟุตบอลแห่ง 2 ทีมสโมสรฟุตบอลช่ือดงัของ
มิวนิค บาเยิร์นมิวนิค และ 1860มิวนิค / น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ
ริมทะเลสาบแอลป์ ท่ีตั้งของ 2 ปราสาทช่ือดงัแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านขึน้รถชัตเติล้บัสขึน้เขาเพื่อน าท่านข้ึนชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)(หมายเหตุ 

: โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ Shuttle bus  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การ
เดินเท้าแทน หรือน่ังรถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้-ลงเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยู
โร)ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวิคท่ี 2  ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ
ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้
ท่ีสุด ซ่ึงความงามน้ียงัท าให้ปราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลทดี์สนีย ์ไดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตูนและได้กลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนียทุ์กแห่งทัว่โลก / น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟุสเซ่น 
(ประมาณ 15 นาท)ีเมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้บาวาเรีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม EURO PARK หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม   ฟุสเซ่น –การ์มิช พาเท่นเคอเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาเท่นเคอเช่น (ประมาณ 1 ช.ม.) เพื่อน าท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อ
โดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพท่ี
สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดบั 2,000เมตร น าท่านเปล่ียนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่
ระดบัความสูงสู่ระดบัความสูง 2,962 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขา
แอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอปิเซ่/ น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครมิวนิค 

(ประมาณ 1.30 ช.ม.)น าชมนครมิวนิคเมืองหลวงแห่งเบียร์ ผา่นชมโอลิมปิคปาร์ค สนามกีฬาระดบัโลกท่ีใช้ใน
การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ในปี 1972 น าท่านชมดา้นนอกพระราชวงันิมเฟนบวร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคน าท่านผ่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ท่ีตั้ งของอาคารทรงกรีกโบราณท่ีปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์, 
ประตูชยั, ยา่นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่า, เรสซิเดน้ซ์ และภาพของโบสถเ์ฟราเอน
เคียร์เช หลงัคาทรงหวัหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN MUNICH - SOUTH หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่        มิวนิค–เบิร์ชเทสกาเด้น–เหมืองเกลือ –ซาลส์บวร์ก– สวนมิราเบล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (ประมาณ 3 ช.ม.) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงั

เป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร่ /  น าท่านเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยั



โบราณเหมืองเกลือเป็นสถานท่ีตอ้งห้ามของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาว  แต่ใน
ปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายในท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไวทุ้กประการ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก(ประมาณ 45 นาที) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก 

“วูล์ฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก / น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กท่ีมีความหมายว่า 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวร
ของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใช้
ภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมมิ้ราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “มนตรั์ก
เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัBEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL SALZBURGหรือเทยีบเท่า 
วนัทีห้่า        ซาล์สบวร์ก–ฮัลส์สตัท– เวยีนนา–ชมเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฮัลส์สตัท (ประมาณ 1.15 ช.ม.)เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด์ ท่ีสวยงามและไดรั้บการ
บนัทึกจากองคก์ารยูเนสโก ้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก / น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท 
ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลส์สตัท 
อิสระใหท้่านเดินเล่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศและเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศยั  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูปลาเทราต์ย่าง 
บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา(ประมาณ 4.15 ช.ม.) นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย /น าท่านนัง่รถผา่นชมอาคาร

เก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวง
ฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกบั บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพ์าร์ค 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัAUSTRIA TREND HOTEL BOSEIหรือเทียบเท่า 
วนัทีห่ก        เวยีนนา –พาร์นดอฟเอาท์เลท็– เวยีนนา–พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 
 



 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ประมาณ 45 นาที) เอา้ท์เลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย ตั้งอยู่บน
รอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวคัและฮงัการี ใหเ้วลาท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
บ่าย น าท่านกลบัสู่ กรุงเวียนนา (ประมาณ 45 นาที)น าท่านเข้าชมภายในพระราชวงัเชรินน์บรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อน

แห่งราชวงศ์ฮบัส์บูร์กท่ีสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ดว้ยศิลปะสไตล์บาร็อก น าท่านเก็บภาพสวยๆของ 
พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจา้ชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัส์
บวร์ก แห่งออสเตรีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั AUSTRIA TREND HOTEL BOSEIหรือเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จ็ด        เวยีนนา  – กรุงเทพฯ 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง 
13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 937 
วนัทีแ่ปด   สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.20น.          ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 

เยอรมัน ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน  
เดินทางช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 53,999.- 
เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 53,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 52,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,500.- 

 
 



เดินทางช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 56,999.- 
เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 55,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,500.- 

 
 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ  
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์



 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา  

ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ
เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

*** ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั หักค่ามัดจ า 20,000บาท 
*** ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หักค่ามัดจ า 30,000 บาท  
*** ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนัคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 



หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 
6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 

 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้

เดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   

** ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน 
ในกรณทีีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามวีซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 



- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความเป็น
เจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่
สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยา่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ท า

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา
สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่ง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 3.
เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุ
ช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 



*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี ***ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้
สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................สถานท่ีเกิด.............................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง................................................ 
วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง..........................................  วนัท่ีหมดอายหุนงัสือเดินทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 
    หมา้ย   หยา่ 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............................. 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจา้ของกิจการ  พนกังาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอาย ุ    นกัเรียน   

 วา่งงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์(ส านกังาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล ์(ส านกังาน).............................................................  อีเมลส่์วนตวั ........................................................ 
ท่านเคยไดรั้บวซ่ีาเขา้กลุ่มเชงเกน้ภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถา้เคยโปรดระบุวนัท่ีเขา้-ออก……………………………… 
ท่านเคยไดผ้า่นการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม่.......................................................................... 
ถา้เคยโปรดระบุวนัท่ีเขา้-ออก………………………………… 
 
 


