
 

รหสัโปรแกรม:11559 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

HASHTAG EASTERN EUROPE (7D4N) 2019  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

บนิตรง กรุงเทพ-เวยีนนา/ เวยีนนา-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

พักโรงแรมระดับ4 ดาวมาตรฐานยโุรป (พกัออสเตรยี 2 คนื/  เชก็ 1 คนื/ สโลวัค 1คนื) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท!์! 

ปราก        : ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ 

เชค           : ปราสาทครุมลอฟ 

ออสเตรยี   : เมอืงฮลัสตดัด ์พระราชวังเบลลว์าแดร ์ พระราชวังเชนิบรุนน ์

สโรวัค       : เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

ฮังการ ี     : กรุงบดูาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวหิารแมธทอิัส สะพานเชนบรดิจ ์ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ!!!พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

  



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  กรงุเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรยี) - กรงุปราก(สาธารณรฐัเช็ก) 

3  กรงุปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – ลนิซ(์ออสเตรยี) 

4  ลนิซ ์– ฮลัสตดัด ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – บราตสิลาวา(สโลวคั) 

5  บราตสิลาวา - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

6  เวยีนนา – ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 Mar - 02 Apr 2019  45,991  45,991 44,991 17,000 9,500 

15 - 21 May 2019  47,991  47,991 46,991 17,000 9,500 

22 - 28 May 2019  47,991  47,991 46,991 17,000 9,500 

05 - 11 Jun 2019  47,991  47,991 46,991 17,000 9,500 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 
ประต ู2-3สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก

ในเร ือ่งเอกสารการเดนิทาง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรยี) - กรงุปราก(สาธารณรฐัเช็ก) 

01.30 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 936 

07.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้มาตรฐานยโุรปสู ่กรงุปราก นครหลวงแหง่
สาธารณรฐัเช็ก เจา้ของฉายาเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลาง
แหง่อาณาจักรโรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  น าทา่นสูบ่รเิวณเขตปราสาทแหง่ กรงุปราก อดตีทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงแหง่กษัตรยิ์
โบฮเีมยี ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวา ปัจจบัุนใชเ้ป็นทีท่ าการของคณะรัฐบาล 
และประธานาธบิด ีของสาธารณรัฐเชค็ น าทา่นถา่ยรูปกับทหารรักษาการณ์ ผา่นชม
บรเิวณดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตว์ติสุทีส่วยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ชมบรเิวณลาน
กวา้งของอดตีพระราชวังหลวงและเก็บภาพววิอันสวยงามของกรุงปราก จากจดุชมววิบน
ปราสาทปราก จากนัน้น าทา่นเดนิลงจากตัวปราสาทสู ่สะพานชาลสท์ีส่รา้งทอดขา้ม
แมน่ ้าวัลตาวา สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรุงปรากที่
นักทอ่งเทีย่วจดจ าไดม้ากทีส่ดุ น าทา่นเดนิตอ่ไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN 

http://bit.ly/2NMk5YE


SQUARE) ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังใชง้านไดอ้ยูจ่รงิ 
ใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศอันสวยงามบรเิวณจตัรัุสทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมรา้นเครือ่ง
แกว้  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมีมากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 กรงุปราก – เชสกีค้รมุลอฟ – ลนิซ(์ออสเตรยี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟในสาธารณรฐัเช็ค เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม
อันดับสองของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นคุง้แมน่ ้าวัลตาวา เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟไดรั้บ
การบันทกึจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทครมุลอฟ ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ซ ึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 
สิง่ทีท่ าใหป้ราสาทโดดเดน่คอื หอคอยทรงกลม ทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นสชีมพ ูมกีลิน่
อายของศลิปะแบบไบเซนไทน ์ทีม่องเห็นไดจ้ากท่ัวเมอืง ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืง
แบบพาโนรามาทีท่า่นจะไดภ้าพประทับใจกับเมอืงสดุสวยแหง่นี้  จากนัน้น าทา่น
เดนิทางตอ่สู ่เมอืงลนิซ ์หนึง่ในเมอืงใหญข่องออสเตรยี น าทา่นเดนิเลน่ถา่ยรูปในเขต
เมอืงเกา่ หรอื เดนิเลน่รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ทีม่บีรรยากาศสวยงาม 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม AUSTRIA TREND SCHILLERPARK LINZ หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลนิซ ์– ฮลัสตดัด ์– พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท – บราตสิลาวา(สโลวคั) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตดัด ์เมอืงรมิทะเลสาบฮัลสตัดด ์ทีส่วยงามและไดรั้บ
การบันทกึจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก น าทา่นเดนิเลน่ชม
บรรยากาศทีส่วยงามของซสีตรที ถนนเลยีบทะเลสาบสูจ่ดุถา่ยรูปมมุมหาชนที่
นักทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปเก็บภาพทีม่มุโคง้สวยของฮัลสตดัด ์อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ดืม่
ด ่ากับบรรยากาศและเพลดิเพลนิกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท เอา้ทเ์ลททีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี ตัง้อยู่
บนรอยตอ่ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี สโลวัคและฮงัการ ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลอืกซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นมในราคาพเิศษตามอัธยาศัย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรงุบราตสิลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ัง้

อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ 



น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม LINDNER HOTEL GALLERY CENTRAL หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่5 บราตสิลาวา - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม     

น าทา่นขึน้ชมววิสวยบน ปราสาทบราตสิลาวา ทีท่า่นจะไดเ้ห็นตัวเมอืงบราตสิลาวาที่
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบกอ่นน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบูดาเปสต ์นครหลวงแหง่
สาธารณรัฐฮงัการ ีดนิแดนแหง่ความภาคภมูใิจของชนเผา่แม็กยาร ์ทีม่อีารยธรรมอัน
ยิง่ใหญต่ัง้แตส่มัยโรมัน โดยตัวเมอืงมแีมน่ ้าดานูบไหลผา่น ท าใหถ้กูแบง่ออกเป็นสอง
ฝ่ัง คอืฝ่ังปราสาท ทีเ่รยีกวา่ “บดูา” และฝ่ังเมอืงใหมท่ีข่ยายออกมา เรยีกวา่ “เปสต”์ 
ซ ึง่เป็นทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์ ในปัจจบัุนมปีระชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าทา่นไปยัง ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นลานโลง่กวา้งขนาด
ใหญ ่ทีม่อีนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตัง้ตระหง่านอยูก่ลาง
ลานฮโีร่สแควร ์อนุสาวรยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้อาณาจักรฮังการี
ครบรอบ หนึง่พันปี เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยี ์เป็นทีต่ัง้ของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรยีล 
อันเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจกัรโรมันคาทอลกิทีเ่ป็นดัง่หลักของอาณาจกัร ฮังการ ีเชญิ
ทา่นถา่ยภาพตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นสู ่ป้อมปราการชาวประมง จดุชมววิเหนอื
เมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่
นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงแม็กยาร ์ทีช่ว่ยกันตอ่สูป้้องกันขา้ศกึที่
เขา้มารุกราน จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลคิเกา่แก ่ทีส่รา้งขึน้
ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศ หลังจากนัน้ น าทา่น
ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ แมน่ ้าสายส าคัญของทวปียโุรป ทีม่คีวามยาวมากกวา่ 2,800 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีเ่รยีงรายรมิสองฝ่ัง
แมน่ ้า  ชมความสวยงามของสะพานเชนบรดิจ ์หนึง่ในแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของ
บดูาเปสต ์ รวมถงึอาคารรัฐสภา ทีย่ ิง่ใหญท่ีท่กุคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วย
ทีส่ดุในโลก  จนไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเวยีนนา นครหลวง
แสนสวยของออสเตรยี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม SIMM’S HOTEL AUSTRIA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เวยีนนา – ชมเมอืง - กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเก็บภาพสวยๆบรเิวณดา้นนอกของ พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทับของ
เจา้ชายยจูนี แหง่ซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ัปสบ์วรก์ แหง่
ออสเตรยี น าทา่นน่ังรถผา่นชมอาคารเกา่แกบ่รเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซ ่อาท ิ
ศาลาวา่การเมอืง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวรก์ จตัรัุสมาเรยี
เทเรซา่  น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณภายนอกของพระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์พระราชวังฤดู
รอ้นแหง่ราชวงศฮ์ับสบ์รูก์ทีส่รา้งมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่17ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก 
และตกแตง่ภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซ ึง่เป็นสไตลท์ีโ่ปรดปรานของจักรพรรดนิมีาเรยีเทเร
ซา่ผูย้ ิง่ใหญท่ีค่รองอ านาจอยา่งยาวนานถงึ 40 ปี 



09.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา  เพือ่ผ่านข ัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เช็คบตัร
โดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลบัโดย เทีย่วบนิที ่TG 937  

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.20 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 4,000 บาท คา่ทปิไกด ์2,000 บาท  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่

สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยค านงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 



- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 

ชัว่โมงตอ่วัน) 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง*ขอเก็บพรอ้มกบั
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื* 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตวั่นทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัชิ าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันหักคา่มัดจ า 20,000 บาท(ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วันหักคา่มัดจ า 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น30 

- 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี

ใหม1่ - 14 วัน) 



บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุ๊ป
ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้่วมเดนิทางใน
คณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วันหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้

ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไม่

สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วัน
ท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มดัจ าตั๋วกับสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจ านวนและจะท าการคนื
ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้างสายการบนิไม่

สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่าง

สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจ าในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทางและส าหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่
ทา่นไดช้ าระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจ านวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการตาม

กฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ด าเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง

สถานทตู 

หมายเหตอุ ืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่

ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง

บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 



2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ

เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้

แจง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดรั้บเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณ ี

4. หลังจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน

ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่เชค 
เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูออสเตรยี)  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วัน 

ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตัวสแกนนิว้มอื ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตู ตามวันและเวลา

นัดหมาย 

  

1. หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับ
แลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง 

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

  

** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบัุนเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบัุน 

วซีา่อเมรกิาและวซีา่อังกฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

  

  



2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เนน้หนา้ใหญ่  (ขนาดรูปหนา้เทา่กับใน 

หนังสอืเดนิทาง)  

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซีา่ 

- รูปถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 15 ปี 

- ใชส้ าเนาสตูบัิตร 

-  หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแมม้บัีตรประชาชนแลว้ ทางสถานทตู

ขอส าเนาสตูบัิตรดว้ย 

  

4. หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดทั้ง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้ 

6. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

7. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8. ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้ 

9. หนังสอืรับรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อัตราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรับราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคัดเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดย
ระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา
และ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ตอ้งดตูัวเลข

ใหเ้ป็นอารบกิไมรั่บตัวเลขไทย) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนา
หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 

- กรณีท าอาชพีอสิระตอ้งท าจดหมายแนะน าตัวเองวา่ท าอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็น

ภาษาอังกฤษ) 



- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

· หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 

· หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน
สมรสพรอ้มแสดงส าเนาสตูบัิตรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร

ดว้ยกัน ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกับความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและ
หลักฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษร ชีแ้จง
การรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ 
หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธ

การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้  

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจาก
สถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตัวนักเรยีนหรอืส าเนาบัตรนักเรยีน 

กรณีเป็นเดก็เลก็ 

  

10. หลักฐานการเงนิ 

- ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื STATEMENT ใชบั้ญชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้ ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของ

บัญชยีอ้นหลังอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบัญชลีา่สดุ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่) 

**หากสมดุบัญชมีกีารอัพบคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนือ่ง หรอืเดอืน

กระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่นัน้!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบัญชฝีากประจ าและบัญชกีระแสรายวันในการยืน่วซีา่ 

กรณไีมม่บัีญชสีว่นตัว หรอื เดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกัน เชน่ บดิา
,มารดา,พี,่นอ้ง  ท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพันธโ์ดยระบชุือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผู ้
ทีถ่กูออกคา่ใชจ้า่ยใหพ้รอ้มส าเนาสมดุบัญช ีหรอื STATEMENT ใชบั้ญชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้  ที่

แสดงถงึการเคลือ่นไหวของบัญชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบัญชลีา่สดุ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่) 

- และเอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 1. ส าเนาพาสปอรต์หรอืบัตรประชาชน 2.จดหมายระบคุวามสมัพันธข์องผู ้

ออกคา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบัิตร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบัญชฝีากประจ าและบัญชกีระแสรายวันในการยืน่วซีา่ 

- กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมดุบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชี

เงนิฝากประจ า เป็นตน้ 



- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบัญชี

การเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ ี
การเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น

ลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

  

*** สถานทตูไมรั่บบัญชกีระแสรายวันทกุกรณี ***ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 

  

11. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

-  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแก่

บตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ

แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์ับผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและ
ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหาก
ไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงาน

และการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

  

ใบกรอกขอ้มลูพืน้ฐานในการท าวซีา่ 

** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 



หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษัิทฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

  

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง................................................ 

วันทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง..........................................  วันทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง

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

สถานภาพ       £  โสด          £  แตง่งาน       £  แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

                        £  หมา้ย       £  หยา่ 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

................ รหัสไปรษณยี.์.............................. 

โทรศัพท ์(บา้น)...................................................  มอืถอื ................................................ 

อาชพี               £  เจา้ของกจิการ £ พนักงาน £ประกอบอาชพีอสิระ   £ เกษียณอาย ุ   £ นักเรยีน  

£ วา่งงาน            £  อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน
......................................................................................................................................

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

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

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

โทรศัพท ์(ส านักงาน)......................................................  โทรสาร 

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

อเีมล ์(ส านักงาน).............................................................  อเีมลส์ว่นตัว 

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

ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่........................................................... 



ถา้เคยโปรดระบวัุนทีเ่ขา้-ออก……………………………… 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่......................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวัุนทีเ่ขา้-ออก………………………………… 

  

 


